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 شوپ رسفا هليا دماحدب ارم ظد ۴ ناروزه نایبص هح س روو # ناروشداد

 هتسارآ هلیا یو بانج ریطلا نطذم بحاص # تایلسیاریب ناتسراهب و
 هرکص:دقدنلف هتساربب هلبا یوفطصم لآ بثاص یر وذو تکوش لهاو
 زیغبدلواش ۳۹ هنح شو یرلترط> هردقو هر ۶ هللا لاطا رب رگ مطان

 ai AL ندبناسح دجا دیش رم صعترب ربعق وب هدنماما تیفع كنس دف

 هعارضلا رشکو هعارلا سسکنمو هعاضبلا لیلق هلی ربا ساقلا حرش

 "ه دسر م العلا كالا هللا دمح و مادقا هربحات حرش وب هدلاح زعل دلوا

 ناونع هلسلوا ماجنا یادی وهو ماعا یارذپ هک اماف ٭* یدنلوا مات خا

 اب د و نی شاناش عیف ولو ی رقآ یارغ یاردط هنناشاتحالم

 ۱ ارزو بال یناثم یالعم تاذو باص اعم بانج قا ی ا ا

 و اح ےش یمناضری رج هلعم نا رب رفت نا “ر دن وط سرا رب ظذ

 دینا هدنلناوآ یشەخلا "ام كن دود> ینان فلا ندي رع مرا هپ یتعا ےہ

 1 سصتمو دمآ تیالوایالآو ؛یلاوو نوای نداد نیما نوطالف ےکح
 ارپ اّشاپ فوت ناالر + روس دمار تلا ءدنج هو ال ع عم ںیم تلابا

 )سس ن وساوا هج هعفدرب ولو یرادر هح نع د: وا ءاثب دامو درام یل لاعت

 دیدنسب او مانا ل وبقم هلب رانا تمارکر ظن ل احا یب یرک اح روک ذم

 ا فرات ن رفآ رازه لص بعد ردو ساک ااش )رس هو را و اخ

 % مراك



 زرط زیدنفا هباا راشم هکنوج ر ده هنابعاد دنمزابن ندنرا هبنسشنم مراکم

 هرکه ن دنوی )نیما نیما هیلبا نوب زو ر وخ نیرلهاوخ دب هلج اب و نوزفا ||

 وب د شنکر هم یدک هدنثل ا تب ك هل ۀعطق وب د ېک نوج هگنوچ
 هلع ص 3و ی دوا رعت هلتراسع والثم رواک « دنلوا تاب 2 E هعطق

 | رکذ هرزوا یقالطا دق الب هل« *فورح هدننایب تالکتاکرح اعبار ) هراس[

 یاو ( رعش ) هلبز هناروتسدرو دپ تاادع روهظ هدر ر و دوب هرزوا روکذ م
 یفالسا یف وطنم #لاوالا ههطتست ملام ت ال ٭ هنامز ٹپ دملا تنک ناو

 ترافصلاع تاب رها ذاك معنا رو ارزوا م طة قاف هانارقاو قباس
 هراس هدی را هوو ط 2 هرو Pa 1 یاس ی بواوا تام“ قاش بانجو

 لودغ ن دانا ااو دالواو بابحاو ناءط وا لوعع یاد نالبر ود ناتش

 هالن# م عفویض زاریغ مھ یعالو( رعش) هلرب لوهذ ندنتاق العا ,یاهایسزو

 رەش )ل :اوایر الاح م م> یت وح ت غالب نوع*# ناطول اوة بحال انا بس
 زيد ةردب ريالا لاوف # اح“ موي ريالا لاونک # عيب ر تقو ماممالاوتام

 عاما عورع»یجا دناوا زاونلد زا درب دط هژس هنارت ۴# ام هرطو مالال اونو

 بط دوهب دوجویرلرمع> یلاعتو هاچ *ینح نامهردی چا یلوا هبطاق

 ر رالابقاو تم نامزالاو روهدلا یدهو نو ص: ندنودرود هراکمن زدولا

 ریفم یراصخا مه هکیدنلوا مالا طورمت زار ۵ دحرشول اب ۹ اوا مولعم

 اودا یتاعم هکیدنلوا دقت همدمرب الوا) هلوا شگافض هش رظان مهو هلوا

 یتاسو تاوداو قورح یتاعم این )ر دنذومو رەشم یتافافتشاو دعاوقو
 تادرهم یرلار جا كن اک ا )یدنلوا هلاحا هب هروک ذه TEWS تناقاقتشا

 هنسانهم یک شنکر هم نوحالثءیدذوا احا ۵ دنوح الو قیاس هنب رلهضوم

 كب هدو ردع ءارو كنيس سو رس الذم ی دنلوا ديت هم" قورح ب وللوا

 تاند فرحات دحوم قر حاب اسماخ )ی دنلواناس ويد هللا ەچ ° نیذىوىراەم

 ۱ صوص# هب یراد اسداسپ ) یدنلوا دقت هلا هت تائه فرحا هقوق

 | دیسراف فاکو هبسراف ءا راک د روربالثمیدنلوا دییقت هلبا هیسراف رافرح نالوا

 | هسراف ےج نوچ یدنلوا نایب وید هلی هیسراف یاز هلاژ یدناوا نایب وید هل
 :|یدنلوا رک د هرزوا قال طا یس هبرع كرلفرحوب هک اماف ) یدنلوا ناس هلبا

 1 |یدنلوا ناب یک هتک ف ورح نیل فو رحو تلع ف ورح اعباس)

 ۳ |یدنلوا نا وب د ىع كل و او و ی رسک كنه دح وم ءاب ندیزر وب الثم
۳4 



(1 
 كنوت زورو یدنلوا نانب ود را محک لر هدودمواوو یرسکلوج درغاوح

 و دحوم ءا داب الثم) یدناوا اما هلک نا توتلوا فض وت هلا هدودع

 ولد هلعص كن هدودم دحوم ءا نده یدنلواناس وب د هل دک كن هدودمع

 هلو هح ان فرحو واو فرح نایعقوا بولی زا هدطخ( انماث ) یدنلوا ناب
 رهاوخ PTE دنلوا سعد رب نانلوا هاما ET ۱ یدناو ناب ود

 را هلک نانلوارکذ هدنتمرک | (یشع یداح) یدنلوا فیصوت هلا هبعهر |

 یدشلوا لاح او رک ذ یرآ انعم هقشب ه دعب بوتاوا نابب هلیر دهاش ادتبا |
 هجابقو همه وبدنوساوا ماع عفن بودیارذح ند ةبقد ءاشنا (سشعین) |
 یدنلواهش هر هبعددب عيان صاج اج( رشع لات )یدنلوا ربیعدو رقت هللا لک

 ظفحاف هد نوسالوا لالماو بانطا هک ات یدلوا ما تل یک را ره نکل

 هرزوادصقمم ترد (همدقع) قیفحلا ةمزا هدو قیفولایلو هل او لغت الو"

 تارعصم (ینان دصةم)رد ه دنفح ه.سراف تاودا (لوادصعم))ر د هنر

 قیفوللا هللا نمویدیا هدنناب تاودالوا دصم) رد هداناب هسفن دناوفزارپ
 اله هطبسل یر رد هرزوا مق یک ا یناعم یهرح هدس رع a وسلو | مولعم

 دبهاهفتسا لهو هراح نم الغم درک ره یرب یک ا دبا مالو هراحمالو هراح ءا

 ن مل شز د چ ت با )ر درانوب هک.فرح ج وا نوا یدیا هطیسد لوا
 ةیذت ۲ هیره ۱ رونلوا لامعتسا هرزوا هج و یکیا نوا فلا فرح (ی هو
 تعزالم ٩ هلام ۸ لسوت ۷ هلاغتسا 1 ادن هرارعسا 4 یماهفتسا ین ۳ ۱

 رام و فلا قرح وب لص التاو داز ۱۲ تنس ۲۱ فاصتا ۰
 رووا طسوتف هیهلک طساواهدنسضع» و رولوالخ اد هیهاگلئاوا هدنسضعب

 لوا)ردعون جوا نالوا لخاد هلثا وا رولوا نحال هیهاکرخاوا هدنسبضعب و
 لاخ دا هنلثاوالاعفارداصم معیار هش )رار د هب رعتفلا اکا ہک هحوتفم فلا
 یراعندنا هلکنالوا لوخ دم رولوا ماو هروص2ءیهاک هدودع یهاکرردیا
 || هدودملاثعروالوا ه. مسد ود هب رعد تا کا نون الکل |> هرانعم ةسل وا

 + داتسا %

 | ويد هلی تمالع فاو تمالع وا وو یس دلاما مع لاو جهلا نیب كت یم ءاخ <

 .یینرحاه ن نامقواب اواتمالع هن كال قاب طوف (ارشاع)یدنلوا ناس

 فرح یک دنلقام دم فرح هک اماف ) یدنلوا نایب وید ینوکس لواوو یعذ

 میاردص2») ردهدنعح قاقتشاو دعاوقتلادصعمر) رد هدنعح تالوصومو

 ۱ مسق هک یر هط سا یر رد هرزوا مق یک ا جد ه دنسراف كلذکیک |



 PRE ا
 للامن ةدرخوکشآ * نادیاپ زاوآیاب ددرڪ رب نوح( تس )یکدور داتیسا

 لاشرد رادضم هنسا نعم كمجروس یدیا ندیخوکش لصا #نانعمه |
 ارت رم دنک # روح و اط کی کار مرج ینا (تبب ) قنیطا داتسا هروصقم ۱

 فلااک | رولوا دیتا هیات رد هحوتفمیخ دنا 3۴ زود روح هک
 د و هاش ابا ( تدب ) ینودرف میکح رولوا لخاد هنلوا تاودا زرید هیش

 رونلوا مهف هنسانعم ادن هدننب وب ادخزا سبب یمن نمزا هک # اشکروشک

 كي ره دنتفرک # یادخ دکدش هتفه ودهادربا (تد) اضدا هلورکی د لاثم

 فرح هک همومصم فلا لات ) ر دراتسرب یتعع هادا هدننب وب * یاجراوارس
 رکا (تبب) كيحصم داتسا هنسانغم بع هنرارید | الن ردماهفتسا نخل
 طسوتمهبدکطساوا #ناب وک ادنی وکورف تدنیاوح# نان وحدنشابارت یلخ

 الثمرولوا هدنن ایم باغ مما ی نکا روتلوا هیمسل وید رارتسا فلا نالوا
 (تدب ) ی دعس حش رونلوا لاخدا هنظسو هلکنالوا اعد انا یکداب و 53

 هیهلکرخاو ۴ دشابن نیلابرپ تسود شکه هک × دار ییاحشنعسد ابادخ
 هرزوا هجو نکس فلاو ردغلا نالوا دم فرح ح وتفم لبقام نالوا قحال

 طظفاح هجاوخ رولواقحال هب ادانم هلکرخ اردنوحا ادنلوا)رونلوا لامعتسا

 ضعب * ینازرازنه عاونا وتلاج یا 3 الدرشافکم ج ارکداداورسسخ(تدبر)
 اتوا هلو رولوا ف و ذح یدانم بوللوا قالا ید هتادا ادن فلات هداح

 هدنروصوب نکل# دشابنرز شکی شکر اسب *نیرز ماجهدرکل غار ۱(تدب)

 یدعس مشردهیدن فلاو هلاغتسا فاا ینات )ردنو ګا ادن دیک ان نالوا ےما

 نانعمریکب هک دسر یک مس ۷ تور تسدز ءانع هک ات سسحوادرد (تس)

 یلصاحررروتک هتنابم هكر تالك عب قعد ردلسوت فلا ثلاث # تسود |[
 ابارسو نتاریسالثمرولوا هل سو هک هاکر ی هلک ی کای حاص عم هعشد هعشد ||

 رولوادیف» یتسانعم تاواسمو هلباقم هک تاواسم فلاو هلباقم فلا عبار)یک ||
 یک هلکرب بوروتکه نک اس فلا هت رارا هلوا سنجر هلکی با هکتقو لوش
 (تب) یدعس حشیک باب و رسارسو كنداکندو بلابل الثم راردیا
 ښاخ ۷ سزا هک اج او رمان هنهرب ۴# تسراز هل ال رسارس ه>رکناهح

 هدرالح یی دلوا عقاو یلصاح ر ولوا دیّفم یتسانعم تمزاللم هک مزالم فلا

 ناناوا تیکوت هلکنا هلوالعاف ی رب كنەلکی کیا الثم هکردیا هداف! نعم عونر

 | (تب )فاظن حشر ردیا هع وند تمزالم فلا هقلاوب ردا یکودنکی هلک
 ےس



 fafa RI x ٭ سوح E نبی * شوو دند سراب

iدنخادنخ مته*آ مهرد ( تبب ) اضیا هلو رولوا لوعفم  
 || كر هلوک ق دشراق هبا : کرار نا # دنج ی وک هلا نم نوح و نم

 (تبب) اضبا هلو ر دییکی سانعم قاصلا ء اب یخد یسانعمرپ و لر هریدلوکو
 | هال فلاوب هیبنت * دوژادوز شوکم م الهر د * دومرف متسایسیرکز هش

 ۱ ا ومار اتار لسوت تا
 | نکاس فااهنی رخآرمصاح ما نامزره هک فاصن!فاا (سداس) ردانشور

 ۱ اناد التمر ولوا دعم ی قیسانعم ههشم هفص دوخا لعاف ےس اهوا قحال

 ۱ نوت رب * EER توالوا دصق هغلام ضعب یک اونشو اس و

 أ OF فلا ( عباس ( یک ناباتو نامرخو نادنخالتم رونلوا قالا ید

 ( ع رصد ) ظفاح هجاوخ ر ولوا دیفم نیسانعم تیس ءاب
 ۱ es زد

 .میکح رولوا تاسل تادا دیک ه دیروصر ول یهاک #* دیآ ی یسفن اسم

 | تدر رک روایر هرات اسا ات" « داتفا هک ادنهرو زاسب (تس) یدسا

 ندنادنهروز بو ديا نظ عج ف نفل ادنمر وز رلنایلوا هاک | ند هتیقدوپ

 طاقسارولوا مقاو زا هک دياز فلا ( نان ردعزاضحرا,دیدر دففحم
 ۱ نکیلو# مدوب مجانی 5* اتفکی (تاب) یدعس محشر اک للخ هیانعم هسئلوا

 1 ۰ داتمارولوا هدراعشایأوق یرک ا۴ متشنلک اب قدم

 داعش تسارب ۴# اراوستداعس تسارب یدرکوح#تلود بسازا نشد دوش

 ۱ لواراوس هد هعطووب * اراوس تداعس زا نوردنا تس دپ # یرادویراوس

 ح یی صحت هنسانعمن د رپ تسد رد ی هلیارسک یناتراوس هنسانعمولنآردیسرافآ

 ءابلا فرح )ردهفاق لب مک: "انزوا رد ظ ةا نيستا دوص قم ند ناز فلاوب
 تناعتسا 4 مسق ۳ تبحاصم ؟قاصلا ۱ ر دلبعتسم هرزوا هجو ترد نوا

 هبیشت ۱ ءاهتسنا ۰ ءادتبا ۹ صیصخت ۸ لیلعت ۷ العتسا ٩ تیقرظ ٥

 أ او ( لابقتساب عراضملا صیصخت ۱ قامتشالایذ دک ان ۱۳ هدیاز ۳

 | کهرکص یکنا رد هحوتفمیر اب كران ل وا يکيا نوا كر وص ترد
 ۱ ۴ قشاع(تب) ظفاح هحاوخیدیانوحما قاصاا لو اردهروسکم هدرانروص

 یناب) تسه تببط 9 تسندردهحاوخیا # درکبرطن شسااح رابدش

 هرز ورمرپ وا (تیب)لاضیاهلوهنسانعم عم هدب ارعیدیا نوجماتبحاصم
 اطیا دعاوی مسخ شات اخ یلوینامز تفرکاوه* ییانرب رات



2 
 تلودیاعد غاحو لدسنوم هک * تسرد دهعوعدق نم وراو ناجع(تن)

 ماح#رت افدردمرابقشع مسی ون(تبب)رعاشیدیا نوح تناعتسا عب ار) تست

 ردیاهدافاهروسکم دحوم ءاب هدس یعییانعم تردوب #طوفمحولرب ی نوح |

 (تبب) نالسهجاوخ یکرد هدبسراف ف هدب ع یدیا نوعا تبفرظسماخ)
 سداس#دیز ون ینالخ دابنیمزیور همهرد٭ تادعراپ نارودب کی ع رکی ا
 ۴ باتیرد اظ بشب تع صع مش وت (تبب ) نیایرافربه ظیدیانوعاالعتسا

 هکنوچر دکعد قلخر سر و |ظمبشردیعی#رابب رب قلخرسب تجر رباوت
 مولعم (هیش)ردیرا هنب رقرپ هلیارد هناکردنوګا العتسا ینأت ءاب تیفرظ یلوا ءاب
 هدحوم ءاب هدنلوا كظفعارب یتعب هدوللشم ییب كندا راف ریهظوب هکنوساوا
 ردراولوق هرزوا هجوجوا هدنوب هسلوا عقاو یلاثمادوخ ای رد هدنرخآ هحوتفم
 یظفلر هدنح رش ناتسلکیلح ییمالو هدکنهرف موح رم یروعش لوا لوق

 لصا ردراشملواقاحلا نوجا نفل نيست قجماردرهناز ىلاثماو یظ ةلردو
 "هدحوم ءاب نانلوا لاخدا هل وا نالوا دیفم يفرط یانعمو ییالعتسا یانعم

 بحاصو موحرم یرءرس یتا لوق )رابدلبا مرحو مکح وبدردهحوتفم
 ییانعملصاردلخ اد نالوادناز یی رلیدابا مطقو مکح هلک هیرد حنافم

 "!زومر ازونکب حاصو كن هدازاشاپ لاک ثلاث لوق رای دی درد ةحال نالوادیقم
 هکنوج ردرادینعمو دیفم یرب ره ندّمحالو لخاد نانلوا مهف ندنرامالک
 هرزوا ن د رلنا هدکرتر دف رظ دمو العتسا دیقم هدحوم ءا نعد لخاد

 سد ف هدف نوعا ل (تب) ناص هه رردیاریسعت هلرا ظل هد یظةا
 ۱ نوردنآ ندع رد هل ( راهذز الکهت یا سس هلن تب یا هرزوا ىلع هنام

 | مط بشب الثم ردکعد قوفیعب ال اب نع رب ظفل ردکعد جاو لخاد قعد
 رد هنساتعم هرزوا یمالا لكولخرپ قلخرسد هتسانعم «دنعا ےک و کارقرد

 رد ظذ ب اوج یدیا یللوارسریب و شردپ هجلواراد نعم هدیسیکنا لاّوس
 نکل هد هنيا لکد العتسا تاداو فرط تادا هکردق هن هجو دت وزب ظفلو

 نامه هلغلوا هوم رکی تالاوم كناودا ضالا سفن یو بولوا هدنادا تروص

 قق تاریخ او تاع دقتوب هدیسراف یخدمهیدنوا تیاعر هتروص بناج |
 دمو العتسا دیقم هدحومء اب هکمر ديا نظ هل وش رةق قرقح رد رفاو

 عباس ) كيلع هللا محف لمأتف هلوا یر هنبرقرد ظةلو رب ظةل هلوا تیفرظ

 نم دب ۳ × داوع ته" صب نم یزدنب شش(تنی)رعاش یدیا نوا لیلعت
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 ۳ ناتسلنس (تس )رعاش یدیا نوا ص: E نمان 5۹ نالد TEER ردد

 ات ول ٭ دیش دباط>یوها E ن نک j* ونه تسششکت كنخ مطخ

 ۱ نوجا اغ ءادتبا عسات ( e مال هدس رع هدهدافا یصیصحو

 1 لا هدبب رع یدیانوجا تباغ ءاهتنارشاعیک زا بهرام هدب رع یدبا

 || کر هم نوج شرهم هاررد مور ( تدب )رعاش هیانع»یکیاوب یک ات « دیسراف |
 ۱ فاک هدب رع یدا نوح ا هی رشع یداح)مشاب هتفر برفغع ات قرشع

 دیوکب عا ن سار و لکتن ور (تدب)یدحج معد اتسا یکنوجهدیسراف هخ وتم

 ۱۳ یکی سان هللا قکهدب رک 00 شع نان نسب شوم ر داردو هکناره

 دما اوخ رروتک نوا نزو ترور یهاک نوعا | ظ ول نیس قحئا

 1 دا هوک شدن دن لعلوسهرا۴ داهرف نی رمش بلزاناشزتفابب طب ( تسر)

 دكا دل او لاعف اورداص م ید ىدا نوعا ق داقتشالایذ دک ترمضعنلاو)

 ۱ e کندیکع و ندرکب : الثم رونلوالاخدا هدحوم ءاب نوا نیسحو

 هد را لادبا هپ هینحم ءاد رلفلا هیعشوا لاخدا هت اک نالوا تاقلا یلئاوا

 ندر كدا ؛هرون لوا لاخدادنسانا زج كنابکر مو یکن دنکع هسو نتخوماس

 آر دیا ص صل ابقتسا یراضم هروب رم ءاپ مشع عبار)یک ن اخومایب شن ادو
 ندديک ات هدعراطم هکنوح یکدنکفس و زفو دزوماس و السانشپ و دنا دیالثم

 ۳ وکم هدحو ا ر هدنروص یکیاول (هیشن)لردیا صیصخت هد هژافتسا هعشب

 | هدحوماب دوخابواو دوخاب موم تفرح یوا كنه ینیدلوا لخادرکمرولوا
 | تردوب هتشایکندیکع و ندیشایو ن دیزوب و ندروخالتم هلوا میم دوخا
 | ناسانش یسرافو اب دا روه جو افزع مک | وید روتقوا موعصه امابتا هدیروص

 | هوکو بهدناتساک حرش یدو س لضاف هلروفغ هو موح ره هک اهافرایدلبا صیصتت
 هدنروصره هدهبرد تذل نالوا تال مصفاامارد هد هب ولهف تغل کا قرف

 یدابا مرجو مکحوید قوی زاوج هم لهجو رونقوا روسکم اٌمادرایره
 ه دنرلبرو صم ع عب ارور شع لا عی٣ دنر وص یکی او١ دحوم ءا.( داف )طفح اف

 هدنرورضو اجمد مالکه عس هسزالوایدوم هننکاس عاعاناکسایندعبام

 بجاو ناکسا ینیشکانظهاونثب هدنسداس تدب كنالواهعطق ےک تت ردبحاو

 مکه تن رداک دراحالصا هسرواوایدوء هدنکاس عاعجا هک اماف یکینیدلوا

 | فرح )لةغتالف یک ینیذلوابحاو ك 2 ساخ لنز ناوخهد در ول نه تاب

 ۱ لو ت )ر دراو تم تردهدنوب یلصاحرواوا قج ال ههلکر خرد هبیاطخءاتلا
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 بولوا ق حال نب رخ اوا لاعفا یهاکه طبس ءا هکنوجرد هدنسانعم ت کا ۱ 7
 لامر دعراض» تدنب و یعام تدید الثع ر ولوا دیفم یتسانعُم تبل وعفم

 ہاک ےک٭ ناتسودزا بیقراب تدید س ود ( تیب ) یمظن دمحم لوا |
 کره هداتفا دوشم( تبی ) اضبا هلو ینا لاثم#*ناتسوبرد کب راش ا
 هنبرخاوااسسا یھاکو ٭ تدب قش اع ب رکد شاب هک ناه# تدنی ال

 اادخ ( تش) یدعس حش رولوا دیفم یتسانعم هیلا فاضم بولوا قحال

 لمف هکرولوا ی ھاکو ٭ راب تجر نارا هک تلف # رادمأت تب رت نار, 9

 | نکن رولوا قحال هنی رخآ تادارب دوخاب مسارب اب یریغ كفاضمو كلمع ۱
 | یدعسمح لوا لاثهرولوا طوب ره هي فح فاضمو یی.هح لماع هنی هدانعم

 ینا لاثم ٭ داب رادهکن تنی رفآ ناهج*دایراب تالف ماکب تناهج( تاب ) ۱

 (هینت) دشاببیصن ترک ارعرد #یزور لاکیسر رایان ( تیب )یدنج لاک ۲

 یا ثحم )لفغت الو رظتناف ردب راج ید درم میمو هدربعص نیش مکحوب ۱ 1
 هد هقباس “هلثما مکه تنردهنکاساماد اتوب هکنوج رد هدنتاکرح كن هروب رم ءات ال

 فلا نالوا مجتاداهیرخآ كناتلوا هکر واوا حوتفم تقو لوش ,رکعیکی غیدلوا

 ( تني ) ظفاحهحاوخردیااضتقا قه تالقام فلا هتسلا هلواقحال نونو
 ۱ ۴ اع"نارودب یرب دشنام ماح هحرک# مجرب نافاس یا نوزفا دا ناترع

 زالوا یخ ندنروصجوا قام كلان هکنوحردهدنناکر ح كنلبقام ثلاث ثح
 رکا رولوا دم فرح دوخا رولوا جفگف رحزاس دوخاب رولوا همسر ءاها |

 هح وتمر هر هرکصاداه لوا هکر دوب مصفا هسرولوا هیج“ ر ءاهلقام كا

 || تمس در و لکلیم هدمان تخر ی (تبب )یامرک ی وجاوخ هتاواهدابزا هبلتحت
 || ی دسر ءاه هلیساضتقا ماقمیهاکو ٭* مچ ورس *دازآ تا هدنب م دشاب
 ۱ (تبب )یر شک زردیا لصو هقرح نالوا هدنلبقاع ییات بودیا ف ذح

 فرحرکاو # وکنتبات هسک ۍ ور دنب هن #تنب نخ ردنا لعلو توقابو رز
 || ترورض رک« ةهنمالاف قنساکرولوا حوتفم امد یلبقام کلات هسرولوا حک
 || نانسمیکحرونلوا ناکسا تقو لوا هدیااضتقا یتسلوا نکس كالبقام نزو
 || * نیا هن دنام تنا هن یشذک نوج# نيس تسازوخ شوزور تلع (تس )

 || فرح نالوا ندنسنج ودنکی س هک > لیقام نمی هسرولوا دع فر>رک او
 لام كلا هکنوجزالوا یاخندهحو جوا ید هحر دقت« هسزولوا تلع
 هسرولوا دم فلارک(,نولوا دم ءای دوخ اب رولوا .دمواو دوخ اب رولوا دم فلاا
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 فطر
 رولوا ظوات لوا نام ن E تندر ا لرم فلاو ا یهاک ,

 ی هات i هح وتفم i ءان رپ ر ا یھاکوا

 * تداصع هنم و وشد یصاع ۷ نار یاصع یادش هداب نوح ( تاب (

 (تب ) یرطف سعر ولوا ناعقگنانک اسواووات یهاک هسرولوادمواورکاو
 # باتو بترد تودع دنا ریو عز ۴# مار ra کوه انوزورپ دوب ل

 س ۱

 رتب # ارام هتسوس توربا ناک ( تدب ) ینیطا زررب و ههق هواو یهاکو ||
 | رردیا هداز هحوتفم هیت ءارب هرکصندواو یهاکو # دزاونیم هک هکر

 دوضقموح دی وحاهومع ناز نزع تء۵ نت نکز ا رکا (تدب ) اضوا هلو
 نالوا هدواو هتسرولوا دم ءان رک او# تبوفعم تشک وج لدزا تنم ||

 تمرکم 25(2 )رعاش ثلاثو لوا لانمرد هیراح یخد هدنوب هاا

 لیععسا ل اک ین اٹ لاث# تییدب یاجرد مارک | نانچ # تیب دب ن درک ||

 تنسو a یک دوج ۷ دوخ دشاب هحاهدار تنتسود هکر کن ( تس )۰

 هکن وج ر ده دنلاذپا كن هب اطخ ق وف ءات عبار تم # دن رخ ناجع ||

 هد رک هوم كد ترتفرو وک درام بو دیا بلف هلاد یی هرون زم 9

 یلعالا ءس س دق انالوم تربضح تح ردیتفل مزراوخ رار د دتفرو |
 ۱ ۳ نر ارعتو اش مزا ود ۳ تهاکرذ ڪک ہنر شوب |

 دوس هجو لع هدنر دعو څو ودنک ا نالوا ترض > موح ی یروعش | ۱

 جد یل رعش كترضحو تودنا کرد ولد مدروک ن راقدزا هل رل طخ

 ۱ هجرکلد ( طعم روش )ردو م دلباداریا هدماةموت اکربت در درا دا لقت

 نچورس نآ#«دشدهاوخ یتش اررکدشدها ون دش اروا # دش دهاکرذک

 هلوتمو لاوس )لفغتالفر دیک ات نالوا لصاهدءاک>اره لادوبهتشدا* دراد

 باوح) رولوا هن وک هن ی دع ندقق هرح ردوا هلبا رظن هوش ۴ هساطخ ۷

 لاعفا نام لها مک ہت ر دز اج قاالطا فرح هراهنسن هلوقموب هدرسراف
 دوخا الط الا هحاشفالق یکیرلکدید ف ورحو تاودا هب هصدان

 ییعب هدر ءاه هدنرخ آهیسرافمیج میحا یرح ۷۴ رد مملغد ی دع ن دقور ۳۹

 هرولّرم ES SO و ىکا دنروصوب بروتکه ولتمری غ ءاه ءاه

 ر وا ریفصت تادا هسرولوا حوتفمرک | رواوا روسکم دوخاب رولوا حوتقماب

 ید هس حش رد ربفصتمسا یکهجو دنهو هاب الدم یکریفغصت ءا ه درب رع

 هک تب
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 ۱ هکر دقوش* ناوخ لاذارتآهذاب و ٽو ذوب و ذاب ومه تذاع فرح نک اس

 تک هکنناز (تنی)یدعس حش هذ لاثمردعبان هنلوا كن هک نالو |یلوخدم |[

#۷ 
 دورن ناشب رپ تسا هتسشن هعوچ هکناز# دور ناتسشتسههعانازکر ه (تس)
 وت طخ داوس *مشج هقیدح هجو دنهوتلاخلایخ (تبب ) هبقفداعرکید
 ردلاّوس ندنبغ تالوقلا یوذ هسرولوا روسکمرک ا # لد هنیفس هجاید

 ءاههنب نکردزیاج جد دلت كيج هدنروص وب زرد هت هدیکرتیک ام هدب رع

 نالوا هدندعب ام بودیا فذح د ندطخ یهاکوزامقوا امارول زاب هبعسر

 یدیا تسا هع یلیصاهک, یکتسیج الثم راردیالصواکا یمجو ناکساینرح

 تمالعهس رع مج رش هیتر ءاه هک امافرولک هدنشناتبب كرهثلاد هعطق مکه تن

 ۱ مح-ه!هدنرلبب رەت هنهاشو هفت ال رروتکه نعقوم همسر ءاهیهاکردبب رعت

 كنب و ماکل اثار دیا لادبا هی > یی هبسراف فاک ی هاکو یکی راک دید حر هاشو
 هنک اسلاد (لادلا فرح )سایقلا اذه یل عف یکی راکدیدج ب! ومال هدنرلب رعت
 الثمردعج تمالع هرکصن د ذك اسهیاطخ هتان هدت المقتسمو هدیضارت
 ردطاح در ەم عراضمیکو رارد دیتفک هدنعچردطانحم دردی صامیفک

 د سا نشو دنا د الثمردابقتسم تعالعافلطم هحوتقم لادوزرید دینک هدنعچ
 هدسراف ناسا قرفهدننایم هم ° لاذ هليا هلم 6*لا دهداف ) یک« دنسانشوهدنن دو

 ردراج قموقوا محم ی ل62 لاد هجآوا لر یلبقامكلادهکر دوب هدعاق
 درهودرک الثمر دلکدزراجهسرولوا نکاس حک ییقامرک او یکرذامور دی الە

 هدنعحلنوب یکدییو دوب و ذاب الثمردز اجهسر رولوادم فرح کو یکدنمس 2

 فرحز یو لبقام اکره#ردشابا مظن هلبا یرالامینامرک ن دلا باهش
 اا یولقاماعره * ناوخلادارتآ در و درسودرم درکو عمه +× تسنکاستلع

 || ناو همخلاذ کرد وت ج اماف یدموا ناس هکر ده لاح هد هعطق ول

 همه یاز (یازلافرح) لهذتالف هلوا هلمهملاد لمان بویلوا هدیسراف

 ق هدیب رع رواوایخد نوا تیفرظیهاکیکن عو نم هديب رع هک هط.سب

 لخاد رک ارونلوا لاخدا هب هلکلئاوا اعاد هطیسب یازه E ر د ه دیسراف

 | ج رواواروسکم یاز فرح هسرولوا حج فرح یلوا كنهلکنپ دلوا

 یدوبنرت یزور كنت نادانز #یدوزف ردشنادب یزوررک | (تبب) یدعس
 هد هکر ج هسرولوا لخاد هریعضو هتراشا سا نالوا فلا هدنلوارکحاو
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 ییاج هعضلاثم ار جرب نبا تلظدسرت نیز 3 ار جردنیاتم#! درس ناز
 یازیهو *حور دک ول تسدانکو ز» حوتفیاهردمهک تسنیعپرا(تبب)

 | فذج هیعسر ءاهکهدنرخآبوللوا قالا هنظفلهک نالو طبر تادا هموقرم

 | هنلوا هروب زم یاژیبهاکو هدننزوردراریدزکب ورب و هکر ع هل دف ءهاکهرونلوا
 | هنیررخآ تالکهمهمنیش وب (نیشلا فرح) روید زا بروشک هحوتفم فلارب
 نیش نالوا اغرب یو ردب اغرءلوا م-قرد هرزوا مش یکدارولوا هقحال

 ه دنوب هل واهل وب ردقوب لا دبا نکل قبس اکر دیک با طخ ءان ه دعاکحا میچب

 هدف یهاک همت نیش هک وجرد ه دننایب یسیناعملوا تم ردراج ثح حوا
 تقاضا بولوا قحال هما یهاکرولوا دیفعیتسانعم تیلوعفم بواوا قح ال

 | اب ردوت تس دب لد عداد (تبب ) یا رافربهط هیانعم یکیارولوا دیقم یتسانعم

 | ماد همم نیشوب ینان نحب ٭ شذویشو یرازو هلاز وشملغاغ* شنکعیم
 | فلانالوا عج تادا هن رخ ك نبش لوا هکر ولوا حوتفم تو لوشرکمردنک اس

 مقاوهدنلبقام كغ لا تحم) ردبا حوتفم ىلب ةا فلا هتل هلو هقح لنوو |

 | فرحر اس دوخان رولوا همر ءاه اب هکنوچرداک:یاخندجوا فرح نالوا
 ۱ لواهکردوب محصقا ه.درولوا همسر ءاه رک ار وا دم فرح دوخا رولوا جڪ

 | هلیساضتق  ماقم یه اکو یک شا هدنبالثمهثلو اه دابز هبلتح هحوتفم هر هر نداه

 | (تب)رعاشرردنا لصو هفرحنالوا هدنل قام نیغ نودا فذح ییهعسر ءاه

 ۱ جگر کاو ی فوم شاایفا هاجر د دوش # ښ دنن درک ت نانع دزبارکآ

 | لوا هلوا نزور مرار یا راخر هتد یف قنس اک رد > وتوم هسرواوا

 ۱ تفو# دی وخ دروګ دوخ عورترم هکر ه (تد)لگدع» محشرولوا نک اس هدمد

 یسکنا هدر وص دم فا هسرولوادءفرحرک و * د.> دیاب نوح شاهرخ

 || هیت ءا رپ هدنلبقام كنه مھم نیش دوخا یک اهادالثمرواوا نک اس نادر
 : یسدکبا ا هدننروص دهواوویکش یاصعو ياهل د الثمر اردا هداز هح وّتفم

 ۱ یک س وسکا الثم راردیا 2 یواو دوخاب یک شو سک المرولوا نک اس ندر

 واو هدنتروص .دم ءابویک شب وس کال دمزاردب اهدای هحوتفمًهیتحم ءاب ر دوخا
 یهادرح ینا م مق یک شب قتسدو شبت س دالثمرد هبراج هثلث هوجو نالوا هددع
 مسا عب زواوا دیفعیتسانعهردصم بونلوا قالا هنب رخآ ك نبس هغ صر طاح
 هلا حدمو لیب یدیا ناتسو ناد لصا یکی یاتسم شذا دالثم رولوارد ص»
 شام هوا قالا هم عم نیشروسکم یلفام هني رخآلهانالوا هتسانعم

 ۱ ۹6 حد-و و
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 رولوا روسکم اد لفام كن هیردصم نیشوب یداوا ا دا ۳
 نابل هس رع فاک (فاکلافرح) ظفح اف رد هبراجیچ د هدیکرت هدعاقوب و

 قحال هپ هلک رخاوا هم رع فاک ل اوا ردلمعتسم هرزوا هجو یکا ه دیسراف ۱

 رک ا یرخآكعس !یفی دلوا نحال هجریدعتوب رولوا ر غصت تادا هدقدلوا
 الث رر دبا ناکسا ی ریذصت فاک لوا بو دیا ح وتفم هسیا نک اس

 هاوا قحال نونو فلا نالوا عج تادا ہفاک لوا رکم یک تالفطو لدما

 (یونثم ) ی دعس ج و هنسکیا رولوا حوتفم جد فاک نامز لوا

۳ 

 هرکصن دفاک لوا دوخ اب # رذجشدنم درد لد هآز و # رد یب كل نازا
 رغفصتفاک ارب ز رردیا حة یناک هنب تفو لوا هوا ساغ سو تطانح ءات

 رعصو مدقن فاك ٠ دّبلا هسلوا عج با طخ ریعضو ئاغر هليا

 * چ نوا ری تا انف ( تنی جش روللوا ارخأت
 ءا و تدیی ءاب هرکصندفاک لوا دوخا ین کیم هحارر دوت یک ص "یسع

 ی یع الثم را ر دیا سس کک یناک تفو لوا هل وا تدحو ءا و با طخ |
 هج یک اھد ش دق # یکلاس درخ هتفش و بارخ مک ۶ هع طق 9

 وسره # شکنر زوسن ابهج هتک باتفآ نوح ٭ یکلاهن كزا ||

 یکی ورهم #یکمنج خ وش یکیلرکش یکی رش ٭ یک اله وریاز یباتفآ رر
 ءاه یرخآ كعسا ینب دلواقحال كفاکرک او # یکاخ كسمزا شکیوز |]
 ك دننادو كلکدنمالثیرونلوا لادپاهبهبن رع فاکرب هیعسو ءاهاد هسروآوادیسر ||
 جو ریست دنب الثمر ونلوا ب بلق هب هر ء ا دوخا یک ۱

 هنسانعم مچ ؟یهاک با هو ءاهو یرسسک كني رع فاک دکل هک ین ِ

 ردنرابع داملاوخ جا هیماهفتسا نمو هلوصومنم هديب رعرولوا سا |[

 دیهصعرب ش دبا ی شدید که ( نطل یک ەچ ه دریغ كلوعفل یود ||

 تادا هب هکظفلوب # دنکن ادندو دی یمدوربسسب رد هکر ه + دنزنادنداآ

 هدنعبار تدب كن هثلات هعطق مکه رد تسیکب وئلوا ق اف! تسا نالوا طب ر

 هکرولوا طبر تادا یهاکویکد اوکءدیب رعرولوالیلعت تادا یاکور لک |
 عابناشبوخ هن کم مرهوح (تس) قیطاراردیاداربانوحما طب رەندەبامقلىقام |

 ردلمعتسم هرزوا ع ون یکیا مع فرح(میلا فرح )) یاب یرکیدب ه عطرع ۱
 ۱ ههان 5 هدسرع رونلوا ظعلت حوتعم ب ونلوا لاخدا هژاع اد اوا: :نعو ر ۱



 بوناوا قاسطا هنلکرخاوا یونرب و یکورمور وتو وکم الثم رد هن اس
 یهو هدروصو رد هدحو ملکتمریعرونلواظفلت حوتفم ی یبقام نکاسیدنک

 || قحال هعسا یهاکو یک مزوماو مادومتخومآو متسناد الثهرولوا قحال هلعف

 .حوتفم بولوا لخاد هنآ وا تاودا یهاکو یک مردامو ملام و متهم رولوا ||
 هدیروصوب رولوا قحال هعسا نالوا هیعهر ءاه هدنرخآ یهاکو یک ارهالثمرولوا ||

 یکم ا هدنب الثم ردکمروتکه حوتفم زر هرب هرکصند هیعسر ءاهنالوا محصقا ۱

 یک مدنالثم ردراج هسنلوا لصو هنلبقام یی” بونلوا فذح هیسر ءاهنکمآ ||
 یکیا هدنتروص دم فلا هجلوا قحال هعسا نالوا دم فرح هدنرخآیخدمه||

 | رولوا راج هجو ج واهدننروص دم واوویکعاصعو ماصعالئرولواراجهحو ]|

 میلتناو میئشآ الثم كلذک هدنتروص دم ءاب و یکم وسېکو موسیکو موسیک الثم
 ىلا مجراف رولواسابق هنلاوحا كربعص نيشو كري ءان ی صحت یک تشاو
 تدر )ظفاح هج او ر رولو! فذح هلیسهنب رق ماعم رر طوب یهاکو | هلیص افت

 تسمالغزور نیم مناهجناطلس * تسماکب هقوشعمو فکر د یورپ رد لک

 هسروئلوا دارا عح ملکتم سفنرک او ردکید مفکر دیم حر رد لک عد

 متخاشو متساد الثمرررونک هنک اس هیتح ءاب روسکمیلبقامرب مدقاندی»

 بولوا قحال هدادعا ةلکرخآ ی حد میم عونرب  هلمکن )یکم سانشو منادو|
 نررانعم هربیصت رابتعابو هلاحراپتساب بواوا موعضم لیقامو نکاسیدنک ماد

 رولوا كيد یکی هسنید مود نکیا هنسانعم یکیا ی طفل ودالفم رولوادیفم
 كناردیارک ذ احب رص هدنسداس تدب كنهعطق یمنزومطنوارب یمن میکه تن
 نونهدسراف (نونلا فرج ) رظتناف رونلوا لیصفت یلاعت هللاءاشنآ هدنحرش
 رولیزاب لصتمرولوا لاخ دا هقاقتشا لئاواردهنسانعم هیفانءام هد رع هحوتفم
 تافص,بلسو تاوذ نو یکن ادنو هدننادنو دنادنو هتسنادنو نئسنادن الغم

 ءاعساوهدماج ءامساهدیروصوپ رولب زا لصفنم ةلبا همر ءاههدقدنلوادصق |

 ہک ل عاف مسا لوشو « دنرا هغیص هغلام و ناکم ءامساو نامز ءاعساو ر داصم

 | رونلوا لامعتسا هدقدنلوا دصقیلسو نن كرلنوپ هثشا هلوا قلعتم هنلوعفم |[

 ]| یلک هدنناد# یلماکهن اند هنویردیح هن یربج(تب) ويطل اذه لع سقو

 کہ



(1% 
 ردصم نتسناد الفءردُماغ عج تمالع لادلا لبق هدعراضمو « دیضام
 رواک « دن رال ع لیصفت ردرلبناغ مج دننادو دننسنآدو یضام تسنادو

 رداص نالوا تاغلا ی وا هیفان نونو هبهانمیموپ ( هل هک ) لاعت اعاش نا
 یکزوهاننو زومایمالثع رونلوا لا دبا هب هیتح ءان تاغلا قت وا لاخدا هناقتشمو
 هدننایم نیتلکلوا ردامعتسم هرزوا هجو ج وا واو هدیسراف ( واولا فرح )

 هدب رع نکل یکی غیدلوا هقظاع خد هديب رعمیک هتنرد هفطاعواو نالوا مقاو
 رولب زا واو یرنک-1 هدیسراف هک اهافرولواهفو ذحمانایحاو رولوا هحوتقماعاد
 الثزاماوا ظفلت بقنلوا اتکا هلیعصكنب رخآ كهیلع فو طعم هدنلقأم نکبآ

 یتسهعض كهيلع فوضم ناموا هلوا نزو ترورض یکم یک نادندو بل

 * نکرذکن عممشج ورسرپ (تدب ) یزیربت مامهز ردیاناکسا يواوو عابشا
 حوتفم واو یهاکتقولوا هوا لح ترورضدوخ ان # ییا زاب لک: یرابیوجات ||

 کس وسقا# انعر لک ناو نینجیورکیو لدکیام (تبب)ییهاشرونلوا ظلت

 (یونشم)یدعس حشروئلوا طغلترونکمیهاکو#تشادرکد یور یفرطرهزا
 زور جب ناتسلک نآ #یوربب نم ناتسلکزا * بط لکز تدیاراک هج *
 رک !لیصفت وب هتشا ٭ دشا شوخ همه ناتسلک ن و # دشاب ششو

 ندرلنآ هکفوب هسیازالوا همسر ءاه دوخان دم فرحیرخآ كهباع فوطعم

 اب و ائاد النه رولب رب و هکرح هلعضهب هفطاعواوردیروصتردوب هسرولوایرب

 عاشایسهع واو یهاکو یکر رکاحو هدنب و تور و نب و نادندووسبکو
 فی رط یتوصو دنرو اسراب (تس )رعاشراردیا ادیب فیفخ بیسر بودنا

 كناام بولوا حال واو هی هلکرخآ ینان# اهتقو رد هدشنم یافصو |[
 ثلات) رولوا ریغصت تادا هدندنعرازاسارخ هلو! ندنننجواو یسهکرجت

 موعصح قاع هک واو نالوا ععاو دج ند هلک ر هوج هناک هدننایم هدحاو راک ك

 ام رولوا دم قرح هکفورعمواو لوا )رد هرزوا عو حوا دوب رولوا
 زاغقوا نکل رولی زاب هطخ قعبهک لوهح واو ینان) یکیورورودو روخ
 مضلاو معنا نیبابردتمالع هلاخا هکتسالع واو ثلاث ) یکووشوروغ الثم
 دفگوارسکلاو مخلا نیب دوخاب یبکرهاوخو هجاوخالثمردتمالع هغفقوا
 تمالعواو هدنتروصرسکلاو محل نیب. نکلی کدی وخو شیوخالثم ردتمالع
 فاح هحرعلا ییعع شی رو دسالا نعم رش مک ه تن ردلکد هدرطم هدعاق

 تقال ۲ تسن ۱ردلمعتسم,رزوا هج ویدی(ءاخ | قرح ) اغعح اف یک یکیدلبا



Eیه  ayهبلص هجا نداهیدی وب  
 لوا ردتمالع هنحف كنابقامقجنااهشب نالوا یسادعام رونقوا هدناز ءاهو |
 تقابل ات ) هام توسنم هنرارح یکی ساه هلت الغم یدیا نوعا تن

 زریدهناهانالثمررروتک هرکصن دنونو فلا نالوا مجتمالع ىا

 همه رک ۷۴ ی اوا از زره هاش (تس) یرضسُم هنسانعم یال هراهاش 1

 | هنسنوا بد هژاس هد الثم یدیا نوجا نامزرادقم ثلان#هناد رم تسواراک ||
 | نیمه # هلاس هدراح بوبحشو اسود ی (تسر) ظفاح هجا وخ هنساعمیرادقم 3

 دفع ییسانعم هفیظو ییعییدیا نوح ا هبتار عب ار )رکو ریفص تسگ اره تإ ۳
 یودشیپ* فاوطب رع همه هبکد نکو ت یو کهحرک( تیی)نالسهجاوخرولوا

 تمالع هنهف كنلبقام جم ایدیاهیعمر ءاهسماخ# زاغزور همههلبق ور ون
 ۱ وقام زيمر ءاه هد هح ظغعلو هک فایکر دقوش را هدافایعم هعشب رولوا ۱

 7 یو تعالع ءاه هیاهوب یکهیرکو هد ر الثم ولو اروسکم هکلب زالوا حوتفم|

 ح رولبزاب هدنبروص اه هدتفاضا تلاحو « دفبص وت تلاح همر ءاهوب رارید |

 مضواردب نیع هدنتروص هرمهرب هنب رزوایهاک رونقوایکهروسکم هيتح ءب 8
 هننرخآ او یک اشدادن و اد دن الثمرونقوا یکهروسکم رھ بونلوا اق

 ةي دحوم هرس .راف قاک هع“ ر ءاههس رولوا قحالنونو فلا نالواعججتمالع | 2۷

 ۱ يتصا هیبسن هیت هنب رخآرکاویکناکجاوخو ناکدنب الثمرونلوالادبآ |

 | الثم رونلوا لادبا هب هروسکم هیسراف فاک هیعسر ءاه هوا قحال هیردصم
 هّرمهر هنب رزوا هعسر ءاه ن وا تاطخ د وخان ت دحو یهاکیکی دن

 یهاک هنسانعم كس هدنپ دوخاب هدنب رب یک دنب الثمرولیزاب اردپ نیع یتروص 1

 زظظدات اه اع رص نامززوا ردیا اضتقا نک اس فرحرب نوح نزو ترور[
 | هن هک هلیوش هیلبا ظفلت كر هکلس یب هتف هکر دوپ جمفا ر دصبف قوا

 هبهزرلدیور جهاشیا (تیی)قیطل هلوا فلااح رص هو هلوااه | ا رص
 ءایهوب یدیا هبلصاءاهسداس ۷# نوخ تقٍرف دشا هراعب لد یکات٭ انعر

 | هدنزهاه عباس )یکی راه هکو هیالثم هکر ونلو | ظفلتورولب زاپ لاحرهم هیلصا
 ۱ ( هنا ) یکی ساهیمهالثء ردنابس هد هدافآ یدعو یدوجو لناهو یدیا

 | همسر اھ هدنرخآهدنیکح ملک الو ۽ تنا هدنرخ[بولوا لوتنم ند

 هدرا هویت دن تبریک ماه هحتطو هر الدر دیکر ملک نالوا,
 ردوپابرولو زاجمسو یک هدناو اردصخ ءانزکم زاوا |



۱۷۹ 

 | روڈقوا انو رول زاباتیکه یلصا ءان دوخا رووا یس هلماعم هبم سر ءاهورولد زاب

 هجورب نوا هست ءاب وب (ءالافرج)ردوب ,O یکتداعبنو تلو دال |

 اتسن ٥ هنردص» ٤ فیصوت ۴۳ دانسا ۲ باطخ ۱ ردع تنم هرزوا |

 هدناز ۱۱ یضام لاح تباکح ۱۰ دادعتسا ٩ تقابل ۸ کت ۷ تدحو ۱ ٦

 یدنکو بولوا قحال هنیرخآ در هلک امد هدنزب ره كرام وبان فرح وب[
 اب تقولوا هلوارم میمو نیش هدندعبام مکر کمرولواروسک م یلبقامو نکا س ||

 قشاعن ۰. (تب)ملاو نیشلای یساکز دزاجهد هسنوقوا حوتفم هروک ذم

 3 ادشرم» یا ییکت مه شہتسنا دوت هکر ه نوج# نکب تمه نسناد ما هرات |

 ءان هدیب ع ردیاظخ لصتف ری هیت ءاب هکنوجیدیا نوجا باطخ یکلوا |[
 یفوصدم )ززد یدرکه دیسراف تلعف هد ع لدلیا هدیکراللثمیکب اطخ ||
 هراکه# یدرکن ورب: رهپس ہرا دزو *یدرکن وزفا حدعبارم هکنآ یا( یاب ر |

 اب روک ذموب # یدرک نونک | تس ھوتا مم تسینرک ی درک ن وب دزیاام
 | قحال هلبقتسم یهاکافنآ قبس اکرولوا قحال هي یضام یه اک باظخ |

 ین وج الثم رولوا قحال هما یهاک هتسانس كسرلبا یک ینکالثمر ولوا |
 ینوج دمت تفکم کت سود یا ( یی رراضبا هلو ) هنسانعم كس هجن یک |
 هداتسباک#ءا نوح ناعساریزب هذاتسیا # ینورفارد هشیمهاداب تشبع × |

 3 لصفنم رم نوجا باطخ نایب یهاکو # ینوخ دشاب راد ریز |
 لثه رولوا 25 اب یر هروتکم کی بودنا قاطا هتح ا ب یکی نا ۱

 روک a كن هع طقیع لا نوا ےک تن هدنماعم كس نس ی ؟ییوت

 رووا ناکسا ییقامو فذح باطءای ر نوح مخرو هفات ی
 قشع یعدمیا# یونتمر د هدنس هطاخح هب هناورب كععس هدناتسب ید حش

 + ماخ لعن كي شیب ز زار مزوگد »۴۶تسدا یاراب هب یرادرمص هن کت سنوتراک

 نع تتم نسانع» ماهفتسا باطخ ءا یهاکو # مامت مزوسبات ما هداتسیا نم

 : یکدروکو یکدتن بار رید یدیدو یدیتشالئم زالوا ماهفتساتادا نکل رووا

 رز كي یناجو درب هلطموا رخ فرشا درکه >وکی دید(تس)قییطل هنسانعم
 هدزرک تسانالوا طبر تاداهدننارا كلعف ییحهلوا قحال هلی باطخعاب* هاک و

 ۱ درب و یر هلگیدر ؟ و یداد الث:رولوا نعصتمو دیقع یتساتعم و

 || سم هلباو كسنمرپ و هد ,یتسدرکو یتس داد نکا هت راند ل دهلیاو
 ۲ ردط» ز تادا نوجا طور هننسم یہا د تس درک یدیادانساءای نانرولوا هنر انعم

 ور



HA 

 | قحالهدنسم اما د ن کلیکی راظةلرد هدیکرت ت سا هدیسراف لصفریم هدب ر 2

 تقشعباتا ما هدو( تیی)یزربت یوقورواوارو کم یلبقام نکاسودکبولوا
 هدتدب ول یلصاح#*یزکرز دشا هکر ه ارز ردق دنادم وا*رابعلماکرزوعمه

 افنک الب مسک كالقام توتلواقذحداتسا ءاوب یهاکردیسایرکرز داتا ءا

 ماکتهبات یارخون نامززا * ما هراح یه داتفا نم قوشعمارموت ( تبب )روئلوا
 هفوصوم یفص هک یدیا فص وت ءان ثلان) یدنا قوشعم هلن یلصا # رک ۱

 ردراجهدهسلرونکیعب لکد بحاوقوقط نک رولواقحال هتفص نوعا طار ||

 رکم  الصا شا هراح معادن قشاع ما هدوبار ینز ( تب : )یک ییاناددنعالثم ۱
  یرظن عل ردصوصح هر یسرافطبروب هک ییانددردیار ممد يدنکت مه ْ

 رولوا قحال هب ر هلکرخا هک یدیا هیردصم ءا عار )زامان هدیکرو هديت رع

 | هنسانعم یلبتوبق یکی رکرز الثم نوسلوا بک م رک لکی نیدلوا قحال |
 قتشم طبسب رک هنسانعم قاقوغص یکی درسالثم نوسلوادماج طیسب رک ||
 ا یا (تی) لب :یقازرم هنسانعم كلرباص یک ییابیکشالثم نوسلوا ||

 ہک رولوا یهاک# ییاریکش هیکن دن کح هکنایاربس « دیوکیع نامز ناو ۱

 | هدنماقم کت الثم روللواافتک | هلب مسک كالقام بونلوا فذح اب هدنروصوب |
 »۴ یراد هشیدنآ اماد نم دب ( تیب ) یب اکزاربد دن هدنماقم ی دب و كٿ ۱

 قحال هن هلک نالوا هعسر ءاه ه دنرخآ # ن وكن وکس نينا ت کن هنا

 ینا تسنراب  سماخ )یدک ەدننابياهويدرونلوالادبا ةفاکهب عسر ءاه ۳ ۱

 نوع تبسنیحد هدسراف یکینیدلوا نوما تست هدس رع اا ر هکتوج

 ۱ هب رعى 5 عو ون هالفهرذنک ا نفس ہرا ددشم هدس رع ءنکارونوا

 | فال یک نم یزغوا مکن سزار,ه (تبب) یماج ردکعد بوسنم هبکو
 نوحادک أت هرکصادت دسنءأب ر هکرولوا یهاک* یثدح دحن میسرفوا مز هج سرھ د

 1 | زربد نیب ورو نیکتسهیدنسن شابا دار ندج وتو ندشاطراردیاهدای ز نکا س ن نور

 ۱ + مد نوشت آ ےس ےس ہ نادندرهن(تسب )ل ال مظفر ریدنیشآهکدید تونم هشناو ۱

 | فلار مدقا نداب د نوعا تبسن دیک ان یهاکو» مآ اوت شد یوم هرهر ییاغل

 |بوسنم هراید لوآررید یناولهپ هک بوسنم هولمبرایدالثم راردیا هدایز نونو
 ۷ تسه تسدناوحو نان ز هداشک (تدب ) رعاش رونلوادا مع ناسل نالوا

 كتياهدایز نونو فلا قیسا ندتسنءاب وب# تسه تسناولهب نافکن سم
 رولوا كعد توسذم هتلطو هرونیکینالطو ینارون التمرد راح ید هدس رع

 4 هکلب 3



 3 3 : ا

 همسر ءاه نالوا هما ول ءالث دن ای دون یبس | 1 3 ۹ ۱

 قحال یدیا تدحو ءاب سداس) ءاهلا نایب ین قبس اکردتقایل ءاه هروکذ ی :

 منم دید هتفخار یم اظ .(تیب)یدعس عشرولوادیفمیت دحو كن هلک ی ؛دلوا

 یرعف سم“ یدیا ریکتت ءا ا عباس) هب هب ه درب شیاوخ تسا هتف نیا نلک#زور

 لاجج * یراب رهشورسخ لثم معادن * یر دره م متشکه تشکن مرسم (دعطقر)||
 تدحو ءا هریک ءا ول # یر مزوروزور شب ارا کاور

 دادعتسا ء اب نهان ) لمأتف رولس نالوا فات فوفو هدسزاف ردعفدقرف هلا

 یتفک الرولوا دیفم یتسانعم دا دعتساو ویهن هدهلکی یب دلوا قح الکی دیا

 زوس شل رضاح هکمهلب وسیعی هن رلان هم كج هبب و كج هیلی وسر ريد ندرخو
 یراکدند ننس اٹک هدآ نحس هلتق ےک تن رولوا كعد ماعطشعارضاحهکغو

 دشا نت توس ننک دنزرونزامدوئبرکآسلحتز مع (تیی)یراض ینیسیک

 یکی دروآ ال رولوادیفم یتسانعم تقابل هک یدیا تقابل ءاب عسان)یتخم و او |
 نارد * ر : هزاهاشیاهتدرواز (تی)یناه هتسانعه هنس قبال هکمروتک

 ءا هللا تقابل ءاب وب هنسانعمشکش یدروآ هدّب وب # رمحرایسد درب هکضرع

 ۳۳و ی یدیایصام لاح تیاکح یبّاع )لقغت الف ردن نرابتعا قرف دا دعتسا

 هنیدیدمآ نکیا هنسانعمیدلکدعآ الثمرولوا قحال هن رخآیضاملعف تاذلا

 یدرکن ابرق شیوخ اراک خر ذپ رک( تیب)خرفرولا همانمیدیا یدلک
 هنیرخآ تادا دوخاد مسا انابحا یهاک* یمدرک ناجورس «!تیدمآتلوبقرک
 قلعتمو طوبرم هردقم"یضام دوخاهروکذ عیضام هدانعم هن نکلرولوا قحال
 مدشرپ ناغیع رخآ نازخ نیا تس دزنم (هعطق ) ورسخرصان هاش رولوا

 ردیدرک هک مخ دلقم تسم نیاتشد »۴ یساعنعوا هک یدیدیمدآزکر ه هن هبرو#

 كنضام لاح 1 )یساولحو هلقدسآتنحرد هب هبرو# دوعس*

 تنوعم قحاردقو یتاداصوصحم هدس رع هک اماف ظل یدبایادا هدنکرت

 یرابلکهدنسدع رک تب .ادصولاهیعارذ طساب : مهیلکوالثمرولوا مهفنم هلی ماعم

 هصوص تاداریفتو هتشاروناوار سفت وید یدبشعا طسبهدیصو نیراعارذ
 دوا ند ەر ,هاط دور هدقدلوا مقاو لاحهدبب رع بیک یضاملعفر کمردلکدهلبا

 ِ 2م هلو یو لاح تیاکح تادا هروب رم دق هتشا زولوا مزال ند هردقم دق

 هدناز ی یداح) موان یک م داوا تنا مرودص وښو مهوجو



 هکر دوخاب هلوا فاضم هل هلن لوا دم فرخ «دنرخآک دی
 تّفاضا لامر دبا دابز هروسکم هتحءاهرکصنددم قرخ هلو اف وصون

 (تس )عاش یک ورعو دز یو ربلد یو ک و یسوم یاصء
 ۳ دیر نایافو دغاکو هماحرازه # ذّفا حرس عورش شف طل میل رک

 ترورضیهاکویکب بوم یبلساو ءایس یوسپکو لماع یاناد تفص لاثم
 كفوصوم و یرخآ كفو طعمو یرخآ كفاضم نوا هعس نیسحتو نزو
 ۱ هداز هیت ءان رپ هلعاش ثا نس هریک هد هسیا جک فرح هکر دةن یرخآ

 فورحو هکنوسلوا مولعم (هیش )زال زاب هدطخرولوا هدظْفل نکلژر دیا
 | طخ هیاهن یب هدکنهرف مرح سه یروعش نکردیا ناب یر لبتاعم هطیست

 عش نکما امهم مصعترپ رفق یلاعت هلن ادیگ هک اماف یدلنا باکترا للخو
 3 هب انعقنا مهللا م دلبا دنب هماظن نیسحا ا ںاعتناو حالصاو

 تاودا نار هدعب بواوا ماجا * ديسزر طناس ناس ه دماعموب هتشا نیلاعلا

 هک ع تاو دا ) قیف وتلا هاب و ی دنلوا ما هاو مالا ع ورم هک
 یشکاد انا الثمر دین تادا هلب را رگ كن ه دو دم ۶ دحوم ءاب و هره(

 لوا ر ولک ید هیانعم يکنا هقشب ن دنوبانآ هنا ښه یداس ب هنرارید
 زا هند یلاثماو بارشو وص نعد ندیاشآ ی عج ینا ماعط سنج عع

 تس كن هيت ات هعطق میکتتر دبع ت تادا یک ها ناب اا ) كما
 ردنفحندنظءارک(نالوا طر فرح لاا رو یف كن هرم زا )رولکهدنسداسس

 راو # قیفروتزا دزی رکب كنسرفب * قیفش یشانرا ار ناقیفر ( تبب)
 تاودا یا همحه*یازویعقلن هزه ( زا ) رولک هد هنسانعمقحم هقشب ندنوب
 ||( توجه رد یناعلا وبا ) هلبصفتقبس اکر د هنسانعمر نک هد هطب تا

 كەر (ثجا هناوتشکنا خ جرم ل لءازادوش ۷# نود ؛رکر ک دب رذکع شنوک +

 « دافا نسانعمرمخو مکح ردطب ر تادا هللا هبقوق ءانو ینوکس كنو ی

 بح حب وا« دنوب یلصاح یکی ظل ر د دیک لصفر ه دبرع مل عن ر دیا

 ینیدلواقحال رولواقحال هب هلکر خآ ۲ اشاد یا تسا لوا نع )ردراو
وخس وریا ب یاج ) نودلوا E "رک هلک

 ۱ | نید#تسش

 PR نی تادالر ۳ ¥ .تسدمآ یک ت دنا

 تیتر ثم باتفازا مراتآ * تسرظن نیکسم نمربارتهکناز(تدب )یدفس
a 

ey 
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 ۱ بس ماد هسرولوا جی رحر کای رخآ كب هلک غیدلوا حال ین ح)

 لاتاسالاق اک رولوا حوتعم من فرحزوت رم بولوآ طاس یس هرم

 لر (تیب) یدعس یک ت تستسازو تس وسکو تساصع)لممرولوادم فرح

 دوخاد * راک درکت فرعم تسب رقد رو ره*رابش وهرظن ردمس ناتخرد
 هدرع نیشو رعصءاتزر دیا هداب ز هحوتفم هح ءاب هرکصن دنطومس لر

 هدمواو دوخاب یک تسٍو قسارو تشیوسکو تیاصع الثیکینیدلو ٍ

 هسزولوا همسر ءده رکا و یکت سبتسارو تس ونک الثمژررب وهف هدم ءاب و 11

 ( تل E E e هرم هرزوالاحیزنکا |
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 تساءدبالزردیا لصو ووا اسا 3# میسر اھو ریه اتایحا |
 ندیفلادیابارت ىلع تروص ( تدب ) وسخر صان مکح ر رد تسدنب هدتعاعم

 یدیاتسا هدب رفآ لصا# دی رفانسکرد هنآ تسدی رفا درباوترد * دهج || ۰
 یا د( تلا تح )لمفتالقردلناّقمهدم فرح هدماّمموب بتا فرح(هبش) ۱

 ءاه هدنرخآرکم یکی ییدلوا طقاس نت واوا ا هدطخ تسا رمش

 ردراح هده لوا طقاسو هدهسلوا تان هدطخ هلوا لصتم هبهلک نالوا هبعر ۱

 ندنظةل تسا تسا ید مه ( «دناف)رولوا مهم ند)هقباس تروص میکس
 كن هرمه(رکا) یریکناهح لنهرف ن اذكر ولک « د هنسانءرطاق بولوا عحم
 تفاح هجاوخ یکن ا هدس رعردطرش فرح هارو یز ەھ كتهسراف ف اکو
 دنقرعم مشخم شب ودنهلاخت# زالو درآ ت ہد یزاربش رتن آرک ۱(تین |
 ما یاس هحرکا (تیی)بئاصردلصوناو هلرصوول ینعع (هحرک)اراراخم و
 رز مه نوح 1 د یوو یار # داب لعن رد تودروننم,

 هرخآ اعاد ردصج كنضمل تسا هلبا لادو ینوکس كيوتو یعق كمزمھ( )
 ید هدنو هعباس هلت احا نالوا هیراح هدنظعل تسا لصاحزولوا حال

 یاثعاو دندن و دنا هدنب و دن وسکو دنوسکو دنناجو دنرمس الثمردهیزاح
 قالا دنا هتیرخا ن کیا تبات هدنرب تما نالوا یدرفع کز ولوا یهاک 2
 (تب)یناتسمیکحردنوجما ظل نیسحتتسا قجناردعجج دوصقم نکل راردیا
 مه # دنس دی رخ رژ و ناحار هوسع# دس دیسر ون هک هورک یا |

 ددع ناصمن ندنوا لوا رولکید هان ترد هقشد هقشب ندنوب دنا ( ناف ) |

 هوا یا لوالاکه کوب لب ام طقام ترمه هی هسرولوا دم فرحرکاو
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 ردنا) ر دی رلکدیدسوس هدیب رعزرید ید كهم کر دار عبار) ههیشو
 || هدییرعر دنوبما تیفرظ هلبا ارو یغف كلادو یوکس كنونو عف كن همه ||
 | افص * تسبحافص هارنمزیسرپ لک دارا یکردهدیسراف هد دیکر یا ||

 | "هدحوم ءاب یهاک # تسداتفردنالاصو ردنا  YONنو قیدنلوارکڈ

i re 7 A AID, مر روس و A 

 قحالیسهلکر دنا هنی رخ او لخاد هحوتغم * هدحوم ءا هلو لرهلک ض ەد ەرزوا ۱

 هلن اونع تایم رد رک ییحاتفا ناتساکیدعس خش مکشیولوا ۱

 لم صقن نت هد هدجوم ءاب اف نالوا تسانم هم اقموب دس ۱ یکیکیدتنا رد صد | ۱

 ۱ Nk هرانعم کیا هقشدندنوب ردنا (هدنافر) هليا ارحا ۱

 یک یار واکه نما تق كنهعطق یم>وایمرکب وید ردنا ردیاب کوا 1

 هرانعم حوا هلی ےن لز هدو دم هحوتفم هدحوم ءاب )نا و لخادیعب نورد

 ۱ عم هدب رع تبحاصمیتعع ینان)یکهراجعا هدس رعقاصلاییعع لوا)رولک ۱

 نماندماردوکو تفکب کي صخ (یعابر)یدننخ لا هانعم یکی کلیدی

 كساب ۷# تفك اع مودشدر ناردک متن ماد شدید اوج وج ی نیر

 زور نا طوخ(عارتصم) نالس وحش اتم نم ثلات# نتفردیاشنردلاوحم | 1

اانعمیراربرب هنکرم ءانو ةطيسب ءاب لصحم#* یاپدرکنانحس | ۱ ٍ
 هداف ) رولک هد ەن ر

 ۱ یمظن رم بحاصووذنعع لوا ) رولکخدیانعم حوا هعشل نلدیول هنکره ءاب

 هک ماعط عجب ین * ارسنیادوررخآهنیآره * اونابرکاواون رکا (تس) |
 ءا (راب ( هنس انعم نوسلوا ر دق ندنخفل دا : تلا )قیساکیدیا "تا ۱

 قا یک اکشاورانکشم الثمر دنسن تادا هلا ارویعق كنهدودع "هدحوم|

 فصوراکشا (هناف) رولک هدنحرشیلواتس كنهعطقیم ربیمرکب یرانعم

 لعافعسادوخا صا ندنذنفل ندی را یظفلراب هکنوحردراج هسلوا 0۳
 دهم ته تقص کاکا هلبا نونو یف كنهدودم» هدحوم ۹ د (ناب ) مهفافردنفخم |

 هلک اعاد رولوا دیقمیسانعه هطظفاحو تمژالم یژزکا زاهد مماتاداو

 حش هنساتعم یسبعکب خاب یک نابیتنکو ناسعاب لو و هنبرخآ

 جومزا كاب هح نابششد و وتنوجدرادمک ار تماراوبدعهح (تس)یدعس

 مسا اضحم قرلوا درع ن دهظفاحم یهاک ۴ نابیتشکح ون دشاب هک ارام
 قلطمرکا نابساب هک ًاماف هنسانعم یب زوکیک ناب هلیدالثم رولوا یتادا لعاف

 ؛ هکر کاور ولوا درج ناد هظفاحم دسر ولوا هنسا دوم ۱

 و 1 ۰ ۳
mE 
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 ۱ یمزکس قرف هکنوح رولوا نعضتم تفوهفم هظفاحم هسزولوا هنس انهم
 تن ههکش عایبررب ید كیا ذففح ساپ ) هدندب یمتزوفط كن هعطق
 هنسانعمنکلب یکن ابداب الثمرولوا قحال نوعا تبسن درحمیهاکو رولکوید
 یخدهیانعمحو اهقشد ندنوب نا (هدناف)ردکعد بوسنم هلب نکلب هدیکرت هکنوح

 قتسف هدب رع لان)سوبخوریسا عع ینان)زاوآ نع كناب صحت لوارولک ||
 هدب رعو ردلکد قتسف نکلرولوایس هویمیکق تسفردجاغارب یربکدید نابلا

 هارو یف كن هدحوم ءاب ءاب (رب )راردباهیشت ییویخدقارعشراریدنالا ببضقف

 لبع ند هراحفورحهدس رعالعتسا £ : لوا) رولکهیانعم ترد قرهلواتادا

 نکش حج زا نک خ اشرسری#نچهردسرج# رب نکهرب>(تدب ) یماجهنسانعم

 شتزوآ شنا بآزا هک #بارضع نخان غز یکنهآرب ( تیب ) یناشوجن یون
 هدنماعم هدنالفالثمیک هد هدکرت ی هدس . رعردنوا تفرط ینان# تادکح

 * ثسازسیماج هیفاقرذکرب تساونیماظن کاج آهیفاق(تیی)هلورید نالفر

 هنوک هر هسلوا عج روک ذمرب هدنرخآ هطیس ءا هدنلوا هلکرب هدیروص وب هتشا

 رعاش"هنسانعم دنع هدب رع هک دز نعم لا )یدکهد هسا ءان د یح هلو ا

 × درکزا ارفرد ناورودینشماهلاننوح# رک تبیطر مقر (تبر)

 طابقشا رولوا لخاد هرداصمو هناقثشم لئاوا ن وحا ظا نيس عبار )

 || × منترب ع شد تخادنا قشع ( تیب ) یتاعم اوبا نلک للخ هیانعم هسناوا
 ترد نوا ةعشب ندرلنوب یظفلرب ( هدناف) دش هتسجرب رسب ربس لد فتزا |[

 | رولکهدنح رش یب یتیکیا كنهعطق یجنرب زوتوا یلص فت که تنرولکیخدهیانعم ||
 هلبارمس یک دی دیدار و هدحوم ءا(یی)رظتناف

 | فریم( تی) ید جش نا لری کد یار ۱
 | رولوا باس فرح هحهاکو *زاب دیوکهح ناشف ییزا لد یب ٭ دسرپ نمزوا |[
 ۱ Rek ؟انالثمزالوا درظ مهدر ر ۵ نکلی کل کد ہدیکرت ا هدسزاوال هدبیرع ۱

 1 NE نک هتسانعم کد مذا شک ان هنوچزتبد سکی ۱

 | لخاد هناک لتا و | ااد رولکهرانعم نوا قر هژواتادا ها. كن هدوذعهیقوف

 || (تیاظفاحیکزاهدب سراغ ندهدیکرت نم هدیبر رع تاغ ءادتنایععلوا )رولو آ

 اأ نح نان )مدا كراع وتزا ىع دیا مدرهقشع × ةناععرد شوکب هقلح مدشات |
 ۱ تان کت ناز كازا مد ترک آ(تییلاضبا هلو یک ا هد رع تنانءاهتنا ۱

 | "هر هحزا شکب فئاص(تب) باص * تسدن اس هكا



 ی

(i ۱ 
 ۱ باف كت هروب رم ءانول یهاک ازجرا خاب منکربس نورب ز کات طفل قرو

 ۳ یکر سا اتو رش ۳ الثردیا دیک ات یتسانعم برو تکه حوتفم* هدحوم, ءا ر

 ثلاث × تدصقمیسرباتنکهآرعسبات* از مارال د لص و شهاوخ ینکبرا (تب)

 مدردنا مد: * دننک نی زار شخراتدوهر (تس) یسودرف مج کحرډضر ءتادا

 هدیکرت یکراهنیز واو الکهدب رعرک ذحتاد 92 * يک رز یوات

 ناتسو ع " < رلد ناطلنس تم دخ ییکنات ( تب ) یدعس حش رايد نفاص

 هکر رشفدیآردات (تس)یاحانالوم هتسانعمما دامس ماخ*رشمادنازادی ور ۱

 یک ی ءدنیزعهکل یلعت تادا سداس ) راضق هدرکن زنش نودرکدوب۴#راوش
 ربتعم ناهج لو قحدزان *یور كابو زومای دحات دهمزا (تبب) خطا
 لاکردتف وب تادا عیاس)ردلیلعتتادا ات نالوا دنا عارصم لصاح# یوش

 دال هاش ED E E ERS E ) لیععسا

 ناشی ربات (تبب)یزارش خیلها یکر که دب دیسزاف ناهدیرعهک طربش تادا نمان)

 تادا عسان )دوشننآ دوشننا ات ہک تسلقع ظر × دوشنناماسب راکدوشن

 ٭ تخرب نیعسانولکب آهک تدق ةلخ(تب) یهاشردهشساضم بچ هنر دبل

 یوزر غیونازسینم(تنب)یماج تندیآ لصاحاوهویآ مادکردات

 | هک هیشت تادازشاع ) تسیک یوسوارطاخاتوایوس نمیرطاش# تسک

 تس مان هجاوخ نوح( یاب ر) یباکیکدننام هدیسرافو لثم هدس رع

 ناوت نایات تنه هک اسره * ییاجیاجدام ششوختوص یب * یارآمز

 هیانعم کسان ظفل هقشب ندرلنوبو# ییاتدرادن هکنا تیورونت # تفای
 [ رظتنف رولک هدنحرش لان تیب كن هعطقیمکیا یلیصفت مکه شن رولکیخد
 رواوا قحال هب ر هکر خ ماد ردنادا لیضفت سا هلی ارو یخف ك هیقوخءات 2

 ربا ددر ؟وج(تس )رعاش هنسانعم ل رکسک او یفریغترایکرتکو زننوفالثم

 ند ندوب ىظفل ار( ناف )راب رب خاش نوڪحه شان رنو زف#راب رب وترپ تلود
 رولکهدنح رشا | تب كن هعطق یمرب لا ناب مکه تن رولک ید هیانعم یا

 تادالوا)ر هیانعمجوا هلی نولو لوه وا وو یمضكدبسراف مج (نوج)

 نا )رولکهدن»ب یغجوا كن هعطق یعچواوبد یا نوک مه زدهتتت
 تادا ثلات)راردیاربعت هلبا هن هدنکرت فک هد رع کل النا نع لاوس تاد

 بیلا يلع هیانهم ییا وپ یکه من هدیکرثو راجن مالواذا هدننازع کر دلیلعن
i E ۱وا ناتس» هقلح رد ع هت نوح#واناتسدزا لس لادن نوح  

 چ هکنوح

ag 
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 ردففحم هلیفذح كنون ندنظفل نوح روک ذم ( وج) ردتلع تادا هکنوح
 مزع داب وج ( تب ) ظفاح هجاوخ هشت تادالاثم رولکه یانعمج واروک ذم
 تادالاثم * در مهاوخرایکشم ششوخیوب سفن# درک هاوخراب یوکرس

 نابرا ددابب * یا هدابو بشن بیبحاپوچ (تیی)اضی الو لالا نع لاوس
 ام یبعر دراج هد هسلوا هنسانعم نامزو تقو وج ظفل هدباب وب # ار ای هداب

 یوکنخ»د موج ( تیپ ) یدعس حش لیلعت تادا لاثم یروعشلا هحرص
 هدننروص یخ كی > هليا هیعسر ءاه(هح)دوشینانرع ننهارومع # دوش یناف

 ویدرد لاوس ندیرمغ كلوتعلا یوذ ه دنبروص یرسکو رد ریفصت تادا

 فيقع برع هک یس ئ | قع( زج هج)عجراف یدک یلیصمت هد هطس مج

 وید هنسن ر ج یدک افنآ هح هکنوح هنسانعم هنسن هن هدیکرت زرد ئا بودیا
 ې هنر دبل تادا یم هح ر ولکه دنلوا تدب كن هعطق یجتدب ییرکب

 صا ندنظفل نتشاد هقیقطا ین هلباارو ی كن هدودملاد (راد) هتسانعم

 || ناهجیکرا دناهج الثم رولوا یکرت فصو یک اردنفحلعاف مسادوخا

 ردق جو رادناهج ( تسب )لرعاشیحدیا هظفاحماند نمی هنسانعم یجوط
 رولوا جد تسسن تادا یهاک نکل هلآ لظ تسکلم دشروخ هک *هانب ییکو

 تسث مرد ار ملاع نا ارادمرک (تدب )عاش هتسانعممدآ یللامیک رادلامالثم ۴

 هليا نونو یټ كن هدودملاد ( ناد )تسی مک ار ماع نارادمرد
 نادکغو نادزحالتم رولوا قحال هب هلکرخآ امادردیتادا ناکممسا ّهصاخ

Fer 
م ےسا مھ ناتس هک ماف یک ناد هماحو

 رولوایتادا نامز ےس | مهو ناک

 یصاصتحا یهاکهب هطاحا قورطم جدمه ؛یعس کر دلکد صوصدنب رب

 رد کد هب وب ناتسب رعاما راربد هنباقزوط طقف نادکم الثم ردراو

 تب له ومرحیرب و هناخبحاصیرپب زولک هیانعمیکیا ناد هناخ هجریدعتوپ ||
 نادناخ × طول مسمهتشکراب نادباب ( تبب) یدعس حش هتسانعم هجوزو ||

 فصوو هتسانعملس رولوا رضاحرمآ ناد هعشد ندیوب (هدناف) دش کشنوبت

 ردیلفل نتسناد یردصم هنسانعم یعاب زوس یک نادنختسالثءرولوایکرت ||

 داغ تفت كالفارسزا * لانلوههبداب نیردهک ان (تدب)یماجیک هد هدیکرت | هنسانعم هدب رعردفرظ تادالوا) رد هیانعم کیا هلباارو یتضفكلاد (رد)

 هدافا یفرظ هسنلوب روکذ مرد هدنرخآ هطیسب ءاب هدنلوا هلکرب هدنروصوب

 مفاضم رد ارپ تیپ ) یدعس یدک هدننابب هطیسب ءا للیصفتيدلبا
 ! سون ت



 لئاوا ر دننسح تادا.یات TET ھا ورکا تس را س |

 یا هراحییو راوخمدش (تس)یقنیطارولوالخاد هتاقتشم لئاواو هرداصء

 هناقتشمو رداصم لثاوا یظفلرد (هتکن)رکترد مدرک مشار یهر * *رکهراح

 | هيا نعم هسناوا فذح هکرولوا نوجا ظفل نیس هم دخل وا لاخدا
 رولوا ورد هعشب نعم هدلح ضصعب ةسنلوا ف ذحرد دم اک لک للخ

 هتساتعم قلوب طوف هيد نتفا نکیا هتسانعم لارداو موش نتفابرد الثم

 قرق لیصق E هرانعم یدب هعشب ندنول رد ظا (هدناف)رولوا

 الت هدودم همه ءار ( ار ) رولک هدنحرش ییبار تدب كن هعطق یتا

 | عع لوا )رونلوا لامعتسا هرزوا هجو لا هنسانعم هزاجال هدس رع هل حق

 یک × سلع هنه یاوزا ناتست نم دادارادخ (تبپ ) ظفاحهحاوخ لیلعت

 ملک بلاطوبا صیصخت تعم ین ) دراد نارکرس اماب تسدروخ یرکیداب
 | دشاب لاب ترهشراورپ ردهک * دیاب یروطنآ ملکی ورک سرا عارصمود(تبب)
 كن هلک نالوالوعفع هنیرب كنا هدکرتردلوعفم تادا تان # ار نعم ع رح
 هروسکم دوخاب ررزا هیم“ر ءاهرب هدعب ںودیآ هحوتفم ءا ن رخ هروکه نماقم

 رابب ار دیز هنسانعم هلی وس هدیز راریدوکب اردیز الثمرارزاب هيت ءابرب بودی
 زب ر هیس كلاخارداب (تبی) یماجلاثم ندرب هنسیکیا هنسانهمروتکیدی ززارید
 یار طندشاب نود قاربط هراق هیاوهنعی٭ قغ نافوط مز نکارکاخ* قرف
 هنسانعم ق هدس رع هکت یفرظییعع عبار )هنسانعمهلاقرغ ندنس هح ناقوط

 *تخاسون تلود ثکسار کم # تخارفا عطمب هاجبع (تبب) یاجانالوم
 || یدزود یس کس تلود یکب هد هکم یدردلاو هداعت ینلکتنطلس ینەد

 دور ی لد(تس) E هحا اوخ یکی قواو هد رع هک مسقینعج سماخ)

 ۴ اراکشا دش دهاوخ ناهن زار هک ادرد ۴ ارادخ نالد بح اص مسدز

 باتفاقلخ هکناو ( تس ) رارروتکن وا ظل نیسحتقاردنزسداس)

 رولوا مان نعم هليا 2 یسار طوف * تسوکن هو نممشجار یسار * سدت وک

 یاد يک ناتسزدناکم مسا تادا هلیاارو یخ كن هدودم همچمیاز (راز)

 هسشد رازیچو رازابنسو راز اکالثم قرف هلدا ناتس نکلرولوا قحال هرخآ

 هد ناتسنجو ناقل !ہنسو ناتسلکرولوا كعد كلنجو تللئسو كللک

 هلباقلو تالراز هلبایرب ناتسیصحترولو !تكعدیرب نجو یر لیئسویرب لک
 زا ع سم نتشذکد کر ازکمنار وعنا هدول ازش (تبن) یا رمرونواریعا

 را
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 هدنواعارصم كنثلاث تبب كنهعبار ةعطقرإ رح مظان لاوس *رازریب دوباجتا
 باوح یلکدیانم هقرذوب یتیدروب نشلکی درب قوح یلکناتسلکر ازلک

 ییانعملصاحروب زد عارصم هقشب ندنکیدلک هنپ رانعمیربرب ناتسهلباراز
 رروب ويد (مدزاب نعم ا مان کش زدنا

 یرکی یلیصفت مل کتن رولک ید هیانعم حوا هعشب ندنوپ راز (هدناف) ظعحاو

 یو و ( یهز )ر ولک هدنحرش یساخ تدب كب هع طق یجرب

 لرهدودم نيس (راس)رولک هدنلوا كن هعطق ىع زکس وید ب مک ا

 یک ناتسر دناکم مسا ت تادا لوا )ر دلمعتسم هرزوا هجو ترد هليا ارو ی
 ران هنسانع ءیرب زوطو یلح خاط راسکغوراسهوک الثرولوا قحال هرخآ
 ۷# راهانزا هدید هتفرورف هناخ مْنحم # رابوا زاوناز دروآرب راسنکب (تسی)
 تیم را راک الشمرولوا ىح ال م رخ یجدو)لردهسشن تادا ان )

 كير هلال همه * رازه دص نازایدیمد دفوکش (تبب )عاش هنسانع» یک
 الثم یک دنم رول وا ق دحال هرخآ رولوا تبسن تادا ثلات ) رابکشم همهو ۱

 رولک هدننمان تدب هم یکی قرق کت هنسانعم ولقارب وطیکراسک اخ

 راسخروراسهاجالش رولوا دیفمیتسانعم شاب هیهلک ینیدلوا قحال عبار)

 ید دو هدز اشاپ لاک  ولوا كد یثاب کیو ینپوبق یک
 ییانعمو نوا یمیدلوا هتسانعم ساب راس هکرروب بو دیا صاخ فرصت

 خرراصو «اچراسالثم لص ا درنروصوپ هم مفهلیوش یخدربفروودیف

 هک او ی دنلوا مدعت هرزوا فاضم هيلا ف اضم نوجا فیفخت ی دی

 یتلدروش وید ناک راسخ هد یا هعطق یم دییرکی رب رحت مان

 هب زا ظافلاو هک رش ثم ظا لا یهاک تل ب بان زا هکنوح ردلکدینانم اکو

 E هعشل ندنول .E E الف رار دیا دارا یر سفت

 نسا هح ساب ینا )ى كرش هدیسراق لج هدس رع هنسانعم هود لوا)رولک د

 ولادص سوخ ثلا ) یکیراکدیدراسنوکن هنالوا هعاشایشاب الثمیکرس

 دیقوق ءانو یرمسک كنس ( ناتس ) هنس انعم شوقر ولکنپ ضابب و هایسو
 لوا لاشردنامز مس تاداو ناکم مسا تادا هلا نونو یف كن ۰ دو دم

 دنسانعم ین اکم لکو لح شاطو یلحمرهشیک ناتسلکو ناتسکتسو ناتسرهش
 یی صف شبفو لصف یا یک ناتس راهب و ناتسمز و ناتسباتینات لاثع

 ید هیانعم تردیظقل ناتس هقشب ندنوب (هدناف) هنسانعم لصف راهب و
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  ا ردناتسآ فف یا ) یکاغناساهدیرع هنسانعمققان هناسواهقرالوا)رولک
 | هدنسنانتی هعطقیعقرق عبار) تقاطو رص عع ثلاث ) هنسانعم كشیا
 ایک ناتسلد الثمرولوا ییکرت فصوو رضاح سا ن ناواتت نلک

 كن هعطقیم 4 ب نوا ود راد 5 ندلجاوب نامه هنسانعم یعلالکوک

 | (ورف) رولک هدنعباس تس كندعطقمرب للاوبدلآنآ تسرولک هدننلاتبب

 | هناقتشمو رداصملئاوا نوحا ظل نسخ هلب را هک كن ه دو دع ءارو كن اف

 هبس رخ یا ادنجیس نرخ هج (علطم )رعاشیکنتفرورف التم رونلوا لاخدا

 هرانعم حوا ورف هعشب ندنو ) هدناف)یوشورفار خ خرنم مّجباب ی ور

 ( راک ) رولک هدنحرشیچباس تدب کنه طقیجع جوا ییرکب یلیصقترولک ید
 یس هغیصیضامیهاکرد هغلاسم تادا هلبا ارو یھ كن هدو دم هسراخ فک

 هلبا هغلابم یکر اکتسرالثمرولوا قحال هني رخآ ر دصم مسا نالوا هرزوا

 تاجنر در دصم نتسر هکنوج یکی ه دب رع هنسانعم یلوپ صالخ

 نزا ۴ راکت قو ناو راک هدنل اکس ( تس )ییاظن مش هنسانعم

 هت رخآر دصم مسا هرژوا یس هغیصرما یهاکو # راکتسر دوش نسل

 نتخومآ هکنوح هنسانعم میلعتلاو تا رشکی ک راک زومآ الثرولوا قحال

 قره وا مزال یتحرولوا یدعتم مهو مزالمه 2 ملعتلا نعم ردر دصم
 || نس زی زع رولک ه دنعسان تبب مطا قرف ود كم رک وا ننخومآ

 ده | ۲اک راک زور شدرکزاشناد دره راک ومآدزوماینوکتآره(هعطق)

 دا ےسا یهاکو # راک ز ومآ هجار نار کبد دو # راک دان و زا تس دنام

 ماتم لعو ولشبا یرغوط هلا هغلام کر اکتسار الثمرولوا ن لال ةر

 كىلە دنس اب ٽدب كن ی وا هعط3 هسد دلوا مولعم لصعفته هنساعم

  رولوا ندنلیق ثاات راکد رکن دنابق یا راک ز یا ندنلیق لوا راکدرورب
 ۹ | راکلظو راکاتثو راکھ کو راک,لطو راكع“ هکنوسلوا مول وم (هعت )لقد الف

 ۱ | بودی فی رح ماوع هک اماف رد هیسرافیرافاک راک یک هدنرخ او !كنب رلظفل
 | دیقوبدی دبراف فاک ان راک س هدراکنه رُف صعب میکت ردراشا م کن یب رع

 سیا راکهکتوح هلوا هد رع فاک لصالاف هکلاعحا دوخاب یدنلوا ط.رضو

 یرالصا كن هروب رم *هلثما نعبرولک« دنسداس تب كن هعطق یر یرکب وید
 راهیلا فاضمیدیا بلطراکو هنکراکو راک طظ راک و مسراک هلتفاضا
 ران دلوا هنسانعم بلاطو بندمونثمو ماط بواواییکر ف صو هه وا مدمن

oS ¥: 



 عسا تادا مهیکناتس هلبا اهراهظاویعف كن هدودع هساف فاک ( اک ) ۱

 هاکراب و « اک هیحو ۰اک ارح لوا لاثم) رولوا نامز مسا تادا مهو ناکم ||

 یور مداه ناتسآ ن رب هک نامز نازا(تس ) ظفاح هجا هاو ۱

 هاکتشاح و هاك صو هاک رح“ یان لاثم ) تاک کت داوو دنسمزا رو ۱

 سردو شء دروز #لوق هاکرابب ظفاحوک باو ورم (تدب) اضدا هلو ہیک

 یتظدلهاکروکد موردرا رکندارمندسردوتموادم دار هندرو)تسنم هاکیعص

 زرد ناهاکعصیی» راردیا ادا ه د هلبا نونو فلا نالوا یتادا ی مو
 تادا صوصخم هدیسراف هکنوح رولوا ب ذاک حص ها قداص جج د

 ( تدب )رعاش رونلوا دا سه دحاولا قوف ام ندعج اعاد نامه زالوا هند

 ناهافص ببس نوج خر سو دیفس # ناهاکعص ۱۳ وح |
 ,دنرهیماماردی رانا دا ناکم مساو نامز ےسا هاکه لیا ناتس هک ظل یکیاوب (هناف)
 لوا ر د ربتعم ترک هدنفورظمو تروو ه دنظفل ناتس هکنوحرد راو قرف

 هد لګ ضعب هلغمالوار اتعالوا هدهاک هک اماف ردحاتح هکر اعاد ندلجا

 یراانعم ئاسو یلیصفتمیکه تن زرد هاک انو ہاکبو هاک الثمرونلوا لامعتسا کلا ||
 ینیدلوا قحال رولوا قحال هرخآ ظفلیکیاوب (هیبنت )رولکهدننب یعرب للا
 هسا رم نکاس هسیانک اس الثم رولو یا هرزوا یاحیکسایرخآكنهلک
 لغغت الف ر ونلوا لامعتسا هلتفاضا هتسانعم سلاح هاکناج الار ولوا لرعم

 هنب رخآرولک هدنعبار كدب كن هثلات هعطقوب دیننقرد ماهفتسا تادا (مادک (

 ارو یت كن هیسراف فاک (رک) رد هل وب یتدنیمدک قالا نونو هیتحت ءا
 نانردفف عند ظةلرکا هلیفذح كن هرمهردطرش تادالوارد هیانعم یکی هل
 یالتم (تب )یناعلاوبا هیانعم یکیارولوا قحالهرخا اعا دردلعاف مسا تادا

 || * شندرمیالع زارمعارورم هراح تس رک. هلیح یدوسخر کن یس دشرا

 || رولکد هیانعمجوارکه قشب ندنوب (هدناف) زوی واقعي برج عمرك یکلوا
 ۱ هجرک اهحرکرولک هدنحرشیبار تبب .تنهعطقیم دییمر کی ییصفتمیکش

 (نک) عجرافید۶ هدننب هطیسد فاک لیصفت هک قس اکر دف ندنزن ا

 رواوا قحالةرخ | اما دردتسنتادا هليا نونو هل سک هدودم ةتسراففاک

 (تیب ) یدسا یکح یک نیکو نیکخوشالثمزاغلوا لامعتسا زیکرو || '
 ا E0 با | هعسح نیکخ وش و ر د#روک کا ارح ۍاج دندسر

 ىز هذ كن ەبسراف فاکو كيهرکمردتسن تادار دفة هلیفذح كنيت ءا



EE E. 
 روتلوالامعتسا هد هنسانعم دیاش یهاکویکالا هدب رع ردانتسا ت تاداهلبا رو

 رولواق >الهرخ اما دردتسن تادا هلبا لادو وكس كوو یعنليم (تن)لا

 یدنعوهره لدشقنرهدوب (تب)ییاجیکدنمروزو دنمدردودنجاحالثم ||
 زولک هیانعم کا هلی رسک نددودم مج د (یم)یدننقناراهشعت دشاب هک#

 الثم ز دلاس تادآ زدی صیصخت اد ولوا لخاد هنلوا عراضخ لوا|ا
 هضام لاح تناکح رولوالخاد هوای نام ین ان )یک سانش یو داد ی

 یدیایدلب هدد تسداد یبنکنآ هنس انعم یدلب تسناد الثم رولوایادا ۱

 | نبطارریدیمه بودیاهدانزاهرب هنلوا ه دنروص یکیاوب یهاکر ولوا هتسانعم |
 * تسار یتسردننوحمه دوب # تساوخو تب هد جه هکار یمهوت ( تیب )

 هتسانعملکد هدکرت ر یک س دلوالهدب ر عر دشننا دا هل عف ك هدودمنون ()

 هلاعفا یهاکو هنسانعم لکد یروک ی کا نیب ال رواوالخاد هنافص یهاک

 رول جد هبانعم یکتا ان هقشب ندن ول هدناو )یک سانشانو نادان دلثمرولوالخاد

 فاکو یعت كن هدودم نون (كان)رازآ یتعم ینانیکب صق ہدیہ رع شف ی لوا
 هیانعمجوالانهتشب ندنوب (هناف)یکهلانحرفو كان الثمردتسن تادا هلی
 رکح هنحا كسءییعب هنسانعم ربنعو كسم شوشفمو طولخحم لوار ولکیجد

 ثلارولوا ذیذل تیاغ هک یعونرب "لدومراینان) نوح قلواهدادز رارتات نیر هراپ
 یدک هدهطیسب نون نایب هليا دیعسر ءاه (هن )رولواهدورفوب ندزرفوپهک كد

 هل تاهدودمو او (او )هنسانعم سال ر دیمن تادا هلي رسک هدودم نون (ین)
 یرکآ نی تادالوا ردلمتسم هرزوا هجو حوا

 دوبرلدو دزهدنخ ع م( یی )ردمقاو دلع وک ی کرد ظل رولوا

 رولوا لخ اد هناک لئاوا هکر سح تادا ینا دومناوانجیور تفهناوافو یور
 هکوح* مز او امص خر کب مچ تسدن (تبب )ییطل یکاتقرخ اوانرسحاو الثم
 زرد د مک او هدنماقم تنکو بالش ر دل عتسم هدنماقموا اب ٹلاث# مزاو ےب نادر

 | نعم یان شاو ماعطنعع لو ارولک ی ج د هیانعم ترداو ظل هقشب ند: هان
 ر هدصرم تفو تلخ بحاصمبار حوتقمو هداشک ییعع تلا ورکی عب زا

 هدرانعم نالوا تادا هلأ نونو لن هدودعواو (ناو )یربكنالکیکیدلنا

 تقابل ہک تقابل تادا هلبا ارو یه كن هدودمواو ( راو) مجرافیکی ظفلناب
 ههاشو قډال هیولوا یکراوهشو راوکرزب الثم رواوا دبقم نی رلانعم تبسانمو
 ا ا رعاشرولوا هدهبشد تادایهاکو هنسانعم بسان»

 4۴ تب & تمشج #



(NF 
 هدر وص یاد ل PEROT هرانق ناک رم × یکزانب تعشج

 ید هبانعم شد عمان او هعشب ندنوپ ( هداف ) رولوا حال هرخآ ماد | 6

 قار دقبقد قرف هل تادا كنوب دنن امو لثم نعي لوا )رو ۱

 3 5 الثم هرحو هرکی ەم یتا رولس نالوایمات خ وسر همالک بیلاسا
 عع مدارر) تداعومسر نعم لات )هتسانعم هرکی داوهرکرب راوودو

 زربدراورشراورخ الثم لجو لو نعرا نعمج سماخ)دنوادخو

 روهنیپ و روهرهالثمردتتسن تادا هلباا رو یف ل واو( رو )هتسانعم کوب هودو ||
E SESرک ارولوا طرش تادا یهاکو  

 رک(تس)رروس هلی رط فذکل و هللا لش هی

 اش أب لیدنقرمضاحیسریمبلحم رو  نک هشیدنا بلحزا یور ا

 هد رع هسخوب هليا هيم سر ءاهو تف كنونو ینوکس كارو یف واو (هنرو)
 هدنب (ةعطق) یدعس حی رولکهدنسداس تبب كي هنا *دعطق ےک تن یکالا

 شی دنوادخراوارسهنرو# دروا" اا دخهاکردیرذع# شیوخریص هک هب نامه

 لوا) رولک هیانعم حب وا هلع كن هدودعءاه (اه) دروآیاجم هک دناوتن سک

 كح هتشا ییعد كننا یعع ینا ) هنسانعم نا واو لوا رضاح دیش تادا

 فازو ضراعاه# مزمز دوسالار خاب ی هح بوک( تاب )یاقاح کحردکعد

 CR ره)رولکهدننشعجاسر 3 یاس ردعج تاداد EES طحو

۵ 
] 

 تسه )یک لکهدبب رعردرصح تاداهلباارو یف كن اه( ره)رولکدنلوا تدب

 هتسانعم تسا نالوا طد ر تاد دا ازا هلبا دمقوقءاو نوکسكنبسو یف ك ناھ

 ٭ارحو نوح ةر ھزار سک بت N :تسه(تدی)راطع خش
 هدیسنکیآ ےک ھن هتسانعمردق ول 4 یزد یلیاعم اقم هنسانعمردراو یقیقح نکل

 تاد ن وچ 0 دنلوا تس ن هعطق یبج کس ییرکیاحی رص

 هنلوا هلک اعاد ردهییشت تاداهن رو هنلوا نوچ نالوا هیبشن
 هلبا مو ی 2 كناه (مه)ردفتحندنا هلیفذح كنون ( ومه )رووا لادا

 عع ینان)یکیخدهدیکرت هفطاعوا و هدیب رعردفطعتادا لوا )رولکهینعم یکیا

 الثیرولوا قحال هی هلکر خ اردتسن تادا لب ارو ید كن هدو دم هیت ءان(را )عم
 رواکهدهتسانعم بوبحو تسودراب « هقعشل ندن هل : یکرایتسدو راتخت ورایشه

Eاس از  E۱ لس  

 د یک و دا و ا ا ا ر ا رج خم ا ار تن از ا زدم س دم رس و نصرت

 كب هعطق یمکبآ ىلا وی هتبلا هنیآره مک تن ردلابقتسا نتو لاحت دیک ا



+ 
 "لرلنوپ نوچ ملکنمم ) نوما بطاخ هیقوف ءا ) نوجما بئاغ هبجمنیش)
 یعجج نوا درفم باغ یو ( هلصنم تارع۰) یدک هد هطیسب ینا:
 درفم بطاح (وت)رولکه دن رشعیداح تدب كن هع طق یعتلا قرف کهن ناشیا
 هد هثلأت هعطق رانوپ یک تن( ام) ی ج نوح ا ہد حو ملک تم( نم )ام یت ج نوا

 هدنعب ار تدب كن هثلاتهعطق ےک هتن نوعا ب» رق نا (تراشا ءا | )ر ظافر ولک
 هدنشلات تبب كن هثلاث هعطق ےک تن نوعا دیعب نآ نانیاو اهنیا یعجج رولک
 رولکهدنرشعیداح تبب كن هعطق یعتلا قرق کە تن اهنآو نانآ یجرولک
 یکه تن درفم هکنآ نوجا لقاعربغ هنآ نوجا لقاع سکن (تالوصوم ءاتسا)
 هکناشیا درفم هکوا عج هکنانآ رولک هدنلوا تیب كن هعطق یتزوقط یعرکی
 هکنوسلوا مولعم لوا *دعاق(ردهدنناب یسرافقاقتشادعاوق ثلاددصتم)مجب
 فالتخاوند یردصم دوخاب ىجا لعف نالوا لصا هدقاقتشا هدس رع

 یدیدیضام لعف رابضعب نالوا لصاهدقاقتشا هدیسراف كلذکی کیییدلوا

 هدیسراف یکی! دلوا یدعتو میجرتهدیرع قلو ار دصم نکل یدیدردصمرابضعب
 ردنکا ینورحءاردصملاّوس )مدلنارابتخ ارفف یت لو اردضمبابللا دارطا ید
 هدنتلاصا قاقتشا هدندنع نیققح باوج ) رولوا قاقتشا ذخ ًام هنوکه ن
 ید لردصمرددعوبشو ترش قیقدرطن قعاردلکد هفورحترکرابتعا

 هیلوا مسقم هدقاقتشا ردصم یجدمهردنایبلا نغ غ یراهتشا هدناسلره

 رب ره هدیدراف هک اماف)ذکسم یندا هل نم یلع نخ الاکردراو اس ن دیضام
 ردلکدلاخندکبآفرح نالوا مدقم ندنوبرولوا نکاسنونیرخآ ردضم

 تدب كنالوا هعطق الاثم رولوا هحوتفم ۀیقوف ءان دوخاب رولوا هحوتفم لادا
 یعکیا كن هعطقیعفرق فلالاثم هنسانعم منانا یکندیرواب یک ہ دمام
 قلراصا یک ندرس یک دوپ نم تیب ار لاثم هنسانعمقلا یکنداتس یک دنس
 كمزکب یک ندنام یک ہدنسماخ ثبب كن هعطق یعکءا نون لاثم هتساعم
 عش وپ یکندولآ ی ه دنسداس تدب كن هسماخ *دعطق واولاثم هنساعم
 | فرحرپ ندنرافرح (فشسخ) مدقم ندا هسرولوا هیقوف ءاثرک او) هنسانعم
 کهدنتدب یجزکس كن هعطقیتلا یعرکب هبجءاخ لاش ردمزال نک اس
 یرکب یس هدو ماکنم ین ام مکه ت یک نتسناد نیسلاشیکنتخادنا
 یجقرف مک هن یک نتسارآ یخ دمه ر ولک هدنلاث تدب كن هعطق یجنزوقط
 كيج ی درد یللا مک د تن یکن سج یخ دمهرولکهدنسماخ تدب كنهعطق

 + تدب #۴



Eoو  
 ۳ كن دعطدی 2در ر نوا هج نیش لاثم) رواکهدنسماخ تدب

 )ا ایا تیبكنهعطق ىج ر کس نوا افلاثم) یکن تشاد
 : اباوج )یکن دلت ردلکد هرزوا هروکد دعاوق هکر او رر دص م ضب ۱

 یصام هاب "هدعاق)رون وا ناب هدرال یکی داک یلاعت هلل ۱ عاش نا ردزاداش

 ناکسا هقوفءاتدوخ الا د بوتلواقذح نوت ندنرخاردصمرکا(ردهدننام

 یکتسناد ba نتسنادالثمرولوا لصاحب اغدرفمىضاملەف زا

 اا هدا ر نک اس لادرپ هدعب نکا ورا هنبرخآ بتا درعم رث او

 رکاو یکدننسنادالثمرولوالصاح باغ هجرولوا حوتفم یرخآ هدنروصو |[

 زوسکم یرخآ هدنروصوت بوروتکه نک اس هیت ءار هت رخ اقا ورغم |
 معرب هني رخ | درفم یضامرک او یکی سناد الثمرولوا لصاحیطاحدزعءرواوا |

 متساد المر ولوا هدحو ملکتم هسر ردا حوتفمییلقام بودیا هدانز نا ه؟کاس

 یضامر در هدیروصوت بودی هدانز خام لوا نو ا

e ۱هدیسراف مالک ل صع یکم یتسنادالثم رولوا لصاحربغلاعمملکتمرولوا  

 تم وب قرذ كنعج هليا هکنوحزالوا هدا ز ندیتلا هدرطم

 هردقوب یرهغیص هقشب هقشب یک رعردقوب قرف كنم بارکد
 د 0 عراضم هات هدعاق) ظفح اف ردلکد هداب ر ند هغیصیلا یضام

 طافسا نون ندردصم ادتا هکنوح ردندردصم قاقتشا جد كعراصم

 بودنا اقبآ هرزوا یلاحهسیایادرک آو بودیابلق هلاد هسیا یناترک آ بودیا

 کا زالوا | امتکا هلئاس هحردق و نکلزردیا حوتفمنلقام تا دلاح هم

 || ةا هسرولواقتشم ندان یادردصمرک | یدعا سد )ر دجاتح هل صفت

 قتله ندیفلا لادرکاوژرید درواب هدنعراضم ندیرواالثیرونلوا قذح سد
 7 ۲ او ررید دتس هدنعراضم نداتس الثم رونلوا فذح ید فلا هسا ِ

 ید دربس هدنعراضم ندرس الثمرل اردیااتنا هل ییار هسلاقتشم ندسار

 ندنام التم رتردبا انا اسب جد قو دسیا قّتسمن دسوت لاورک او

 بودیا فذح یواو هسیاقتشم ندیواو "یلاد رک او راربد دنام هدنعر اضم
 ژرید ديالا هدنعراضم ندولآ الثم ارروتک هحوتفم هیت ءایو فلارپ هتب ربا

 هر هح وتقف دیار هسڏآ هما رکا یلبقاھ هوا یاو ندا :ردصمرکاو

 نيس هسلا یسرکحاو ژریذ دزا دنا هدنعراضم نخادنا التم روننوا لادیا
 ها یهاکو زرید دناد ه دنعراصم نتسناد التمر ون)وا فذحیهاک

moony 



۹۹ 
 لق هراه یهاکر ربد دنارآ هدنعراصم نیسار الثم روئلوا بلق هب هحوتفم

 ردیتلا هدرطم م ید هدعراضوب ) هلک )رد دیاد هدنعراصم ناب

 دناد الثم راردیاارحا قرصت نالواهدیضام بودیا فذح یلاد نالواعفاو

 ردق وب یاهن كذاوش نالواهدعراضموب (هیبنت)یکمج داد ماد دنادیاد دئناد

 ناتسلک یدوس لضاف نکلرونلوا ناب « درالحم ۳ دلک یلاعت هللا ءاش نا
 ر دعدم ندا ردصمیس هلج هسب اراو عراضصم ردعنره هکرروم هدنحرش

 ندمآ زد فل ندسآ قناقتشا ذخأم هک اما رد دیا هدنعراضم ندمآ الثم

 هدیروصوب باوج) رولوا هنوکه ن هسزا ماو یاب یلادردصم لاّوس)ردلکد
 یسلوادوحوم یا لاد ردصم لعقلاب روناوار دعت ضرذ ینا لاد رد صرب

 ردقوب یلبقتسمویضام نکیا ندنباب لیعفت میسقت هدیب رع ےک هجن رداکد مزال
 كنیدوس لضاف یلصاح) یکی راکدتیاریدقتو ضرفقفاوم یضامرب هنب نکل

 لوهح هعبار "هدعاق ) ظفحاق رولوا قوح یسیلکمفن كقيقك وب ۵ لر رس ول

 || یوعتممسا كن هلکنانلوا دارعیسعلق لوهح هکنوسلوا مولعم ( رد هدنناب ||

 یلقف نان ندناب ندش عب زردی مضیظفلربندنبندشاک | هدعب بونا
 هتسناد هسنلد لوهحمر دیضام تسننادالتمراق هدنناه كن هلکنانلق لوه

 هدزاعفا لثاواهدنروصوب ژرروتک هحوتعم نونرب هلوا عراضم نوعا لابقتسا
E ۳ق کردقوش دولا هب هلقنم هر و ءا  aمو لاح تادا  

 ید هدئناس ؛ باغ ها لعف هسداس هدعاق)یکدنادن هندنآر هو دنادیم

 یه ولوا هلبا نارق قرف نجا ر دعراضم لعف هیعب باغ سما

 قساکر ردنا هداب ز ر فلا رب نوا تمالع هبن اما لوا ندعراطم

ve ۳ E
 E 

 | رونلوا بلق هیار هيا هجم نیش رک اورارید دهج هدنعراضم نتسجالثرونلوا

 | الثم رونلوا بلق هب ر هدحوم ءان ءان هسااف ک او رارددزاد هدنعراضم نئشادالذم

 ۱ هدنیخآ هدنمغ كنم اف درفم كعراضم قحا دیک یا دنیا

 ۱ یلاعت هللاءاٌش نا رد هلازاو مفدیذوذش ندهسراف تالشتسم ید | ندنول

 5 نی رهام زردی لاخدا دیره نوت ناو وا

سلاد هسنلف لو هگردردصء ناسلاد دوخارارید لس
 لع سو راد رله ت

 ق ی ۳ قا | ونو لاح ون (ردهدشناس لاقتسا ون لعفو لاح ون لعف هسماخ هدعاق)اذه |

 4یف چ ۷
 ا ۹ ۰ ۹
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 ۱ 1 2 هد از و تی شا دوخاب هنلوارضاحرمای هاکو ة٠ بت
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 هوا یس هغبص عرا ضم یھاکو یکو کن ادیونادب وک الشمرار دیا لصاح یار ما 1

 عراضمنظْلەكد اب یهاکوردرداننکلیکدنکبوکالثعرولوا ەدابزىظةلوك ||
 بئاغیهنلعف (هعباسهدعاق)یکدنادب هک دیابالتمراردیا لاخداو هدا ز هوا[
 رولوا لصاحهلا هدا ز هحوتفم ےمرب هلواروکذ م باغ ما هکنوحرد هدننابب
 لبا هحوتفم نون یهاکویکن ادم هکد یاب ووکن ادمونادموکو دانکمدنادمالثم
 هنمانهدعاق) یک د نادن هک د یاب ووکنادنونادنوکو داکنودنا دنالثمرولوا لصاح
 یلبقامو فذح یاد ندعراض مرضاحر ما هکنوجرد هدننابب رضاحیما لعق

 یھت لعف (بحت لعف "هدعاق ) یکن اد یو نادب رولوالصاح هلبا ناکسا
 الثم لوا انآ دوخاب انآدوخانبع هح دوخاب یهز هدنلوا هکردهیقاقتشا هکر
 (همسات ةدعاق) یکه تسناد اناو هدنناداناو نتسناد بج هجو تسنادیهز
 اهدعب هنکاس نونرب ل وا ندنلاد عراضم لعافیسا رد هدنتابب لعاف مسا
 (هرشاع هدعاق) یک هدنشحم و هدننادالثمرولوا لصاح هلا هدا ز هیعمر ءاهرب

 لبا هدانز هیمسر ءاهرپ نی رخنآ یطام لعف لوعفعیسا ردهدننایب لوعفم مسا ||
 یصامیس دخیص لوعفممسا یهاکهدنان)یکهدیمدو هتسن ادالثمرولوا لصاح

 رب شیدوس لضافوید رولک هنسانعم لوعفم مسا یسهغیصیضام و هنسانعم
 نالوا هرزوا یس هغیص لوعقم عسا هکعردیا مهفهلیوش رقف هکاما ) یدلیا

 ولد A درک کنا هنسانعم یدلبادرکالثم هنلوا هداز شم ظفر هدضام

 هدق دنلوا لاخدا هدحوم ء اب هنلئاوا تاقتشم ور داصم ( همت ) هنلوامسفت

 لاخدا هرانلوا قتشم ندعراضملعف هک الارولوانوحا طفل نیسح هدنس هلج

 ه دنن ادب و دنادپ و تسئادپ و نئسنادپ الثم ر ول وا صاخ هلاسعتسا هسنل وا

 هروسکم «د هبولهف تغل هروک ذم هدحوم ءاب یدمه یک یلاثماو نادیو
 نراقع هی دحوم ءا دوخاب دهدوخاب هواو دوخا هم وععم فرح هک الارولوا
 نراعم هفرحولرد هنره هد هير د تل هک اماف رولواموعصم اعابتا هدنروصوب هوا

 مجراف یدک هدنناب هطیس ءاب وید رولوا روسکم اعاد نوسلوا هسرولوا

 کرا کز نکلرولوا لخاد يظل ى هثلئاوا تاقتشم یجدمه) |!

 ې البقتسم رولوا دیفم یتسانعم هیاکح ې هیضام لاح هلو لخاد هي ضاع
 داحق دعاق ) یدکهد هکر ه تاوداوند رولواصاخ هلاعتسا هک وا لخاد
 || روخا لعافساهلبقاحا نکاس فلا حوتفم لیقامر هنیرخ ارضاحر ما( شع

 رک او رلربد فاصتا فلا هفلاوب هتشایک اتو اناد الثمرولوا ههبشم تقص



> 
 | نا دن الطولوا ا هعلابم هندرونلوا هدانژ سم نون هرکضن دلا |
 یردصمری(یشعتیات ا ایا ےک یکن امار خو

 ۱ نوئرب هدوعا فلارب هاا راس عا اردصءلوا طرا ص دقاق قلعت

 | هدا ز هنکاس نونرب هدعب هحوتفملا رب هدعب هیدم ديتصت ءا رب هدعب هروسکم
نداد نکا ناد ئرضاحصا انسداد الثم ردنا

 EN هساند 

 || ( شع ةثلاث ةدعاق ) هليا سابق هقبس ام ىتذخا كت الئقتسمو ىضام رولوا

 E لاو ریفتلا دعب هک بیکر تر رهرد هدننابب یپکرت فصو |

 ۱ یسانعم ب وسم مسا دوخاب ههشم فص دوخاب ل وعقم سا دوخا لعاف

 | رخل تاتراو هتنطق باعا هکنوج )رارب د ییکرت فصو اکا دنلوا مهف

 | رخومو رخوم نالوامدقم ێح هدنرابیکرت ٍسراف نابز ردلکدیراوتمو روتسم

 یعاد و ىدا ران وب هلو افوذحنالوار وکدم قحدوخا هلو مدعمنالوا

 | یانعم هلبا فیفختدوخاب رولوافیفضت طقف کوبا هکنوح رولوا هنست یکیا
 نلصا یک بالک الثم هسرولوا فیفخت طةف ثعاب رک | رولوادیفمیخدیداز

 | الکی عف یدنلوا دقت هبلافاضم نوعا فدع قحا هلتفاضا یدیالکبآ
 "رک اونرلک لدیتوریغت هرانعم هلیارمخ ًانو يدهن كعد ی وص لکی سانعم ی ردعتلا

 کن دنوب) زرد یک فصواکهدنوقحالطصاهسروو دفاع فذ

 عنع دیدرت , نالوا هدئنادم یقدحو مدت نالوارتعم هدینیکرت تصو دکل الک

 | مهدوخب زلا هخذ- طقفدوخ روا هلا مدت طقفاب هکتوج) ردیولخ
 یکن ادن الثم نالوا هلا مدعن طف نعد لوا رولوا هلا مدقنمهو فذح

 | ناد هدناصا نادنعس الذم هسنلوا عدقن یوم هرزوا ارس طاح مما هکنوج

 زا یدلوا هنسانعم یل یبروسرخ تلاو عدقتلا دعف هنسانعم لب زوس یدنا نعش

 یتحردلعافمسا تادا هدیکرتیب طفل هکنوح ) ر دیسانعملعاف مسا دی

 مدقت هدنوب قحا هعجلوا هلی وب ردندلقوب جد یامرفمرکی هدنلوا هجاب.د
 هل جزا یکم وحریروعش الثم هدتقادا صعب لاوس) ردقوب یذحردراو

 سا دعف هرزو | یسهغیصلعاف مس یدیا نم هدنناد هدناصا ناررع»

 مهو مدمت مه ه دیر وصوب ی دلوا نادنته» فدا و فیشخعلا اوربخ أتلاو

 بهذم کلی رخ >اراشعا بدنرتول ب باوخ ) زالوا لاثهعدعت طءفروالواقذدح

 لوا راصبا باب راورابتعالایوذ راظناباوصا هةية ایف نکل ردرخآ

 دیفا هکر دق هن قیرط كټ اب دا ضعب وب هتشیا هکرد انشورو اغور هرا.تخالآ

 7 + سقاو
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 ر دزکبسو ناساو ل هسا بکر لا ثبح نم لوا تروضهک اماف هد هسا سقاو
 نالوا هلف ذح طءف شعب ی ان ) ارت کک حرشلای كعفنب هتاف لقغت الف

 فذطع تادا هنسانعم وص ید ناق یدیا بآو نوخ یصا یکب انوخالثم

 هح وابانوخ بودیافذح ی هع نالوا واو تمالعو طاقسایواو نالوا

 بوسام مسادوخاب هھبشم تفص هسیا یععوب یدلوا دیم سانعموصولناق
 یتدهردتسنتاداو ههشم تفص تادالو ول هدکز هکنوح) ردیسانعم

 روالد ةهدنب هل رمشک کل هره هرزوآ هیر ءاه صا هکنوح )یکروالد ؟هدنب

 هروسکم هرمه نالوا فیصوت تمالع هنساضعم هدټب نالوا ر داهد ی دیا

 ىع لات )یدلوا هنسانعم ول هدنب رداهب بولوایکرت فصو هعتنلوا قذح

 ندفوصورخآو دقت هرزوا فوصوم یتفص نالوا هلبا مدقت مهوفذحمه

 للصا یکه شپ تواقشالثمرولوا لصاح هلفذح ی هرسک ف بصوت تمالع
 رخأتلاو مدقتلا دعف هنسانعم تواقش نالوا هش عي یدیا تواعش هشدب

 نمادرتو هشیدناتلالض هقشب ندنوب یدلواكعدولتفص تواقش فذحلاو

 تل الض ۂشی دنا یرالصا هکتوج ر دندلبقوب ید للاثماو مشح هایسو
 هایسو كنا نالوا ساو هشيدنا نالواتلالض عب یدیاهایس ےشچو رتنمادو |(
 ول هش دنا تلالض ف ذحلاو مخًاتااو عذقتلا دعبف هش رانعم ےشجنالوا |

 فاضم یهیلا فاضمیهاکو ) یدلوا كعدوازوک هراقو ولکتاشابو
 تداعس الثرولوا هلف ذح ی هک تالوا تفاضا تعالعو دقت هرزوا

 دعا دعص هنسانعم یس راځ تداعس ی دیا تداعس هن اخ صا یک هناخ

 هاشنهش هقشب ندنوب ) یذلوا هنسانعم هناخ ولتداعس فذل او رخ ااو

 هدنحرش للوا تس كن هع طة یک: یرکب ینای کت ر دندلقوب یخد
 راب ره مدت هرزوا فاضمیهبلا تفاضم ( هلک ) یلاعت هل ءاش نارولک |

 يک ب الڪالثم رولوا نوا فیفخت درج هکلب زيا هدافا کر فصو
 لکلاح هب6) ر دانعم یسا یسانعم رخ لاو عدقتلا دع یدیا لکبآ ی صا

 یبکرت فصو رک دقتیهیلا فاضم (هماخ) افن قبس اکردکعد ییوص
 تقولوشالا رولوا نکا سیرخآ لفاضملاحرهب نوسخا رکن وسنیا هدافا ||

 یسدهق كن همه هسلوا هحوتفم "ریه ۰ دوا فاضمرک | هکرولوا حوتفم

 | بالک الث رارالیق دم فرح جد ییمزمهو بوئلوا لقت ههبلا فاضمرخآ
 || یرقتو رخ ان فوصومو تفص جده ) كعفنب هناف هظفحاف یکبالیسو



E 
 ودا ره ینعی یک بامرکو و باشوخ الثم رد هلل وب هن لیصفت هسنلوا

 ربخأنو عدقتیدیا داش بآ ی لصایک باداش الثم با هدافا نیسانعم ییکرت
 RS عدعنیدمشیدلوالوالاین کن عم 9

 یب هک هسنلوب همه هدف وصوم نوسٌیا ل رکن وسلیا هدانا یب ییکر
 بادا بانوخ الث ەرونلق دم فرح جد یدنکو بوللوا لقن هتقصرخآ

 رهشا ماوعلانیب هکردق هن قمزاب لصفنم یرلییکرت فصو وب (هیبنت) نک
 FN زکم,لصو و دنن ابم نابشنم یا.دا هک او

 بم ما لذت ) ظفحات رد ررقم لصاو رر یهاقمزا

 هل ان ند هک تاودا هنل اوا ر دصم مسا نالوا هرزوایس هفیصرضاح

 هی هدیروصوب یک سانشانو نادال الثمرولوا لصاح ها لایق

 بس ie هعلار هدعاق )رولوا راح هد هد ففح لعاف

 2 ام اضحلوا رد هرزوا عون تردردصممسا+ روح ر د هدنناس

 یگواژوج كنذخُمل راکدرورب لوا لاثمرولوا هرزوا یزهغیصرضاحا

 لقا هثب رخآرضاح ما یان ) یک وا ؤو زج كنظفل راکز معایناتلاثم
 | دكر ىكش روپو شناد الثمر د هدرطم هدعاو هل قالا هم نیشرپ روس

 تی رخآ یضامیهاکثلا) یکش یالسب وشاب د الثم ردهبراح هدعاجوب جد

 اپ دنیرخآ دماجمما عبار )یکراتفرو راتفک الثرولواةلبقاحا ارو فلا
 (رشعساخ هدعاف)یکي دنبو یدمالثم رولوا هلقوط هرردصم هبت

 دنیرخآدکر د هوش لیضفتمنا هکنوچ)ر د هدنن اب لیضفتمسا
 ٍرظ 1

 فص (یشع هسداس * دعاق ) یکرت هدننادو رنهکورهب الثم هلو ا سا

 قافافلار دنی رخ آرضاح ما دھبشم ت تفص هکنوحرد هدنناس ههشم

 هدلعتمیا ذغ م هدنروصوب راردیاقاحا ید نونرب یک انیو ناد الثمرولوا

 بوست عما (ینع دعداس ؟هدعاق) یک نادنخ الثمر دلکد درعا یسلوا

 دنمدوخاب هست ا ا هنیرخآ ]کد هکر بوسض مش هکنوچرد هدئناس

 ۳ ال هلوا قحال یسیرب ندنراظفل رب دوخ ارو دوخابراو دو اب اب دوخاب

 ٣ ۲ ۱ هشیب و راوهرو دنم دوسو كانحرفو یناشسیااو یزاربش
 1 | هکنوج رد هدئناس ناکم مساو نامز | سذع دات هدعاو)

prها ارج + هل وا قحال نالعفب دوخاب هاک هنر <| ندا هکر  

 یا قالو یک رن را فل اکو ناتسلکو هاک ریس

۱ 
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LAE FARE 
 تلا مسا ( یشع ٌهعسات هدعاق ) یکرازلک الثرولوا لصاح ناکم مسا

e تلااکا هکرد هلکر تلآ سا هکنوج( رد هدننب 

 رد ءا ا گنا و هم او هرس ا

 را وا ی اد هداوا عونو هرم هکرد هلکرب ع ون ءان و

 ریفصت سا (نورشعو ٌهیداحدعاق ) یک نت ناد نوکر کیدو نتسناد
 هني رخآ دوخاد یکه ناوید الثم هلوا قحال ىظةل هج هنن رخ هکرد هدنناس

 مج نوو نا ةدعاق ) یک تفنصم الم هلوا قحال دییرع فاک

 لوا هسل وا دار قاق عج دک ےسارپ هکنوج ( رده دنن اب یسراف

 دم فلارپ دتن زخآ هسرولوا ح ور یذرک | زالوا دوخابرولوا ح ور یذاب

 كع“ ل وا هک ردق وش یک ن اغرصو نانزو ناد مع الثم رارر وتک نونو

 ندعج فلا هسلوا دم ءا دوخ اب دم واو دوخ اب دم فلا کوب ا یرخآ

 یک نایمدآو نایوتسرپ و ناناشآ ام زردیا هداز هح وتفقد هاف ءار مدا

 هد نسلن د نابهداو ناوت مس هع ءا ه دنرانروص دمواو دمه

 ددم یذو اغ یذ ید هحریدقتوب هسزا لو! حور ید رک او ) ر دز اج
 سزا لوا اضةنایزو ددع یذو افیذرکاو زالوا دوخا رولوا اضقنا یذو

 الثم رارونک اه زنفلر هٿي رخآ كمسا لوا هسرولوا فرص دماج عي
 || هسرولوااضهنایذابو ددم ینا و ان یذرک او EN ایک

 ناک ویمو اهتخردو ناتخر دانید لاثم رل تروص ییا هدرانو

 ۱ یکاهشو اهزورو ناشو نازور ءاضءنایدو دد یذ لاثم یک اهوبیو

 ولما مج ويد نانتو ناناج هلیسح یرلق دلو" ح ور یذ نتو ناج لاوس)
 || یاهفت نابز (تدب)رعاش اناج لاثمراش لق مجویداهنتو اهناجا ذه عم یدیا

 شوخ(تبب)یدنح لاک اهن لاثم)ریکینشاح اهناجناحرد هدش *ریسور کاح

 ادق اهشاهنب یوریم شوخ تفکیم لقعو رس نوح نامارخ یدش ی
 ردندنلیق ان یذ هسا ندنلبق !رحاو اضعا نو ناح باوح # تناج
 یکاهمشجو نامشچواهسو نارسالثمرولواّراجهحو یکاهدراناهدنروصوب
 نارتشژامزیرکا (تنب) رعاش ی ی اهرتش نکیا حور یذّزش لاوس )

 || یک هتنردذاش باوج# نمارپ تسم اهش تسار هر ہک لاخ ةر جر ھبس
 ٍ اا هدنرلعج هامو تاتفآلاوس ) یکی نیدلوا داش نارا" اره هدنچ را ره

 ۰ ددح ىذ هنو اغ ید هنو حور ید ه اذه مم ی دلوا رعت ويد ناهآمو
 رک تو 5 ۳
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 كلمو تعب ٭ رشح زور ردنا ین نل ناادکآ هح طق ) یدعس حس اصعتاو

 #ناهامو دننااتفآن وکوت ٭تدابعر وزا ینارون نانح۴# ناهاشدای نوحرب

 ۱ دوخابرابدلوا یک ام یدو حور ید هلدسح یزربسو کرک ناک باوج

 هدنرخ (هینن)رلیداوا ندنلبفاضةنایذو دد یذ هلبنسیرادروص ددجت
 هبعهر ءاه دل وا قالا نونو فلا نالوا مج تمالع هنهلکنالوا همسر ءاه

 ءاه هجریدقتوب یک ناکحاوخو ناکدنب الثمروئلوا لادپا هب هیسراف فاک
 || هسلواقحال یظفل اه نالوا عجتءالعیدمهرواوا طلغ قمزاب یی هیسر ||

 یک اهرعو اهوبمالثم رونلوا افتکا هلرحت كنلرقام بونلوا فذح هیعسر ءاه |[

 | یّنکا (نورشعو ةثلات هدعاق )رد طلخ قمزاب یی هبعخر ءاه هدیروص ول هتب

 یعمرب جین اکاو لوععم سا هلا هدا ز هنعسر ءاهرب راستا صا

 | نی رانعمقصاو قشراقو تنی ز یک زر وآو هریمآو هیاریپ الثمررریدتا هدافا
 هدیسراف (یلوا هداف )رد هدننابب هیسراف دعاوق هجنرب (عبار دصتم)) ظفحاف
 یرخآ كفاضم لوا رولوا رهاظ هدلحمج وا الا زالو هرهاظ هثنث بارعا

 ۱ الثم یک یییدلوا رورح یرخآ كهيلا فاضم هدب رع مک هتن رولوا رورجم

 هکاماف هسرولوا هنس ریغ تالصتم ریش ۲ تاپا ی نما
 || شناجالثمرولوا حوتفم یرخآ كفاضم هتبلا هجلوا فاضم هلص تمرض

 || ءابس لاخ الث» رولوا رورحیخد یرخآكفوصوم ( ینات ) یکم اجو تناجو

 فوصومرخآو فاضمرخآ هدنروص یکیاوب نکل یک خرس خرو
 هدنروص یرب ره هسزالوا یرب هکاماف هسرولوا یرب ند هیعسر ءاهو دم فورح
 ءاهو هد هدن از ءاب ند هطسل زی ءان یران اب ردراو ماکحا هسا هقسل

 ۱ هيلع فوطعم(لا)ام ها جراف یدک هدنراثح هبعسر ءاه ند هطیسب

 | هدیروصو هکر دق وش هسیا عفر لب اق یرخآ رک ارولوا عوفر یرخآ
 .كهياعفوطهرکاو هلوا نزو ترورضرکم زاوا نکلرولب زا فطعواو ||
 .یلیصمن می کتراردیا موعصم یواویرتک !هسیا هبعسر اهدوش دن فر ی

 | موم چت ؛زمهو روسکم باطخ زمه لاوس ) یدک هد هطیسب واو
 | هنوک هن یصحوبدزالوا ر هاط بارعا هدادعام ندلحمخوا هحربدقت و رولوا

 ردینیم هملغاو عا روک ذعرصح الوا ردنکم ولرود حاترب باوح )رولوا

 هکر حاضعب هدناوداو لاعفا هکنوحردلکد هروک هناداو هأعف رد هل تسد هع“ بنات 4

 روصح ا یکم ادو مدرک لاعفا لاثم افنآ ق اک تاودا لاثم رولوارهاط

 نالوا

 ےہ ےک تسمه

 م ویا ۰ اسکا



> 

 یکی نیدلوا هدب رع مک هتنردانب هسیا نالوا هدلعفو تادا ردپارعا نالوا |
 ۳۹ هوا هر ءاه هاا رد هنک اسعضولاب هسراف ظافلا(هسات داف )||

 ف وص ومو فاضم هکرکم رد هلو د لایت یکه جو هک و هد

 لامعتسالا و ام عضولاب هس رع ظاقلا هک اماف یہ اک هلوا هيلع فوطءعمو

 هدا ز دوخاب یکیا (هثلات هداف )تاغللا فرع نم لع یال اکر دهبنسو هب رعم

 دوخات رولوا هیانعهرب یسیکیاهدسرفو برعالثم ظفلرب نالوالیعتسمهد هنسلا
 قفتماکوت یکن وب اصو ناک الشرولوا هلا لتتسمعضو هدنرب رهاب لوا )زالوا
 1 و رولوا هلا لمت ه رخ ندنردوخاد ید هنسلالاتشمو هتسل الا

 ےھلو حالطصاو طصماکو Eb هسرونلوا لقن هرخآندب رغ

 ژرید بب رعلو برعم اکوب یک مای الثم هسرولوا لعن هبرعندرخ ! "رکاو لرد

 لحق كيم ارب ز یکد رع الثحرولوا هلی لقتسم عضو هدنربره اب ید ینان)
 هنسانعمرا نعل لحر هدیسراق هنسانعم یس هویه كنحاعا اوسم هد ع دص

 رولوا هلبالقن هرخآ ندنرب دوخاب اربد هنسلالا ریشم اضیا اکحوب هتشا |

 كنسرافلجرربی ک دیعسالثم هسرونلوا لعن رخ ا ندبب رعرک ید هحریدعتوب

 EA الثم هسرونلوا ل عن هب رع ندیرضرکاو راد ضح لقن کوب ردیمما
 یا (دعبار "ناف ) رارید برعم اضوا هداکوب ردیعسا كنبرپ ن دنارق هما
 زیسقرف دوخاب رولوا هلیا قرفاب ظل نالوا لمعت هدهدایز دوخاب هدناسل
 هکنوحیکكشمو كسم الثمرولوأ هد ظل طقفا لوا یک لاله ین )رولوا

 ردسراف هليا هبجم نیشویمضلیمو ردیب رع هلبا هلم# نیسو یرسک یم
 واو ردبب رعزس هيم سر واواریزیکناتسوب و ناتسب,الثم هدطخ طّقف دوخاب

 دوخان انا | تفرع اکی کد رم الثم رولوا هدانعم طوف دوخابردیسر راف هلمسر

 مهو هدو مه دوخا یکسراپ و سراف الثمرولوا هدطخ هو هدظفل مه

 نس هلاما هنسانعم هرگطهدسراف هل اهلاما ارز یک كيدالثم هسرولوا هدانعم

 هسرولوا هدانعم مه هدطخ دوخای سورس رک دلا هحاحد)ا ی هدمت رع

 هلیعسر واو ردرضاح صا ندلک |هدیب رعزس هیمسر واوارب ز یکل وکو ولک الثم
 هدنحوا هدانعمو هدطخو هدظفل دوخاب هسا یک اف نعل دامر هد کر

 زس هلاماو زس هيمسر واو هدب رع ارز یک ناوخو ناخالثم هسرولوا ندر
 ندنظفل ندناوخ هلبا هلاماو یعسر واو هدبسراف هتسا نعمه یارس نابراک ||

 لوقنم هرخآ ناسل ندناسارپ ( هسماخةدناف ) هنسانعم وقوا رولو ارتاح معا



ک | هوا عقاو لب دبتو ریخت هدنغل نالوا |
 رکا هرزوا ریدقتو بد فرح ا

 | ردلوبقمو صد یدیا ماکل یبصا یک مال التم هسردیا فیرح لقان
Eهلمس ۳1 هسردبا فد رح شان ماوع  aردبسراف یبصا  

 رلیدتبا بلق همال یون ماوع هلو لفن هکرت ناسل دا دی هنیس هلا نوت

 ردضحءاطخو تکرملهح هسراب یک ا طاع ملک: ہم هحرب دن وب رد طا

 ءاطخوطیسد لهح دسراب یم صفه دتر وصوب هسرولب یتکیدلیا طلغرک او

 ر دتغالب هسردیا لامعتسا یطلغ هدنروصوب هسرولب نصف رک او ردا
 ۱ روعّنم طاع ند رعصق تف] که تنردتح اصف هسردنا لامعتسایب ےصف کاو

 نس هطاحا ردراو ج د لیصقت زارب هدماقموب رد« ید و تزمالک لوا

 | ندب رع ATEN ةدناف) نوا عوحر هرج رش یدهاشندیادا رف

 هدیسراف یک دنو ردو فک الثم هسلوا ددشم « دییرع ظفل نالوا لوقنم
 ردهدننابب تی رعت (هعباسهدناف) طفح افر دراج لابعتسا هلا فة هد کرو

 فوراجو بوراج الثم رونلوا لادبا هبافیهاک هبب رع ءاب هکنوسلوا مولعم)
 ءاب هه هاک یک لیفو لیپ و زیلافو لاپ الثمرونلوا لادیاهیاخ هیسراق ءاب و یک
 یک قوتسبو قوتساو قدی و هدا الدم رونلوا لادا هپ هبرع هدحوم

 تفنو ههارطو دهاتو وعطو وه الثم رونلوا لادیا هب هلم ۶# ءاط هیقوخ ءا

 كنجو نیصو نيج لثرونلوا لادبا هب ه8 داص هسراث مج یک ط فو
 ۱ یک بوراشو بوراح التم رونلوا لادپا ه د هن هد نیش دیه ک یکم و

 دھکے د نیش یک در اوج الو دروزال الدمرووا لادپا هیج هبسراف یاز

 هب رع فأک ی ےک ك سمو كشمو محسعنبو هشفنالثم رووا لادبا هب ها6 *نیس

 ارهقو اب یهکو نابقو ناکو قنادو كاد الثمر ووا لادا ذاق یهاک

 یکراجرفو راکرب و رهوجو رهوک الثهرونلوا لادبا هیج هبسراف فاکیک
 هریسر ءاه یک حانحو هاک الغم ر رونلوا لادبا هب هلم ءاح یهاک هد رفد ءاه

 هفت یه اکو یک جو ابو مجسهنب و هشفنب الم روئلوا لادبا هیج یهاک

 ]| طه بیرعت هجهاک (هماخ) یک قمرو همرو قادو هل دالثم رووا لادب
 یداو احوتف* بب رعتلادعب ردیسراف هليا هم سوپ الثه ر ولوا هلداهکرحلادپا
 هب رغءا هلج زا ردراو لدابتهدننایم فرح حاقرب هد هبسران تغا ( هنعانهدناخر)

 هدنناسم اف هلا هیسراف ءاب ده یکروکو رکو واو بات الدم هدنند واو هلبا

 تنم الغم هدننایم هیسراف یکی هبسراف ءاب ید کد یفسو دییساللثم



 در
 دم فا لبق امو هيتحن ءا یرخآ هک هلکرب ره ( هعسات هناف) یک ك شیک و

 یکو رو یورو اب و یاپ الثمردراج فذح یاب لوا هوا دمواو دوخاب هلوا ||
 همو هام الثمر در اج فذح ولا لوا هسلوا فلا «دنلق ام كن اه یخ دمه

 لاما مضاو عقلا نیب رک ا مچ ءاخ « دیسراو ( هرشاع ناف )یکه رو هارو
 نتساوخ الثمر ول زا فلارپ ه دعب واورب نوا تعالع ه دندعب هسر ونلو

 ,دعب واو رب هسر ووا هلامارسکلاو حةلا نیب رک او یک ه حاوخو رهاوخوا
 كن اخ هدیسراف (لیب ذ )بک دیوخو شیوخ الثمر ولی زاب هبتحش ءا رپ
 ح رج ییعع مشو حوت یعع یور الث ردراو هلاما یخد هدرافرح یربغ
 ردصوص هاش حنا رم ژوب « دنربغ تمالع نالوا ه د همم ءا هک اماف
 كظافلا نالوا لمعتسمهدرلا شذا بولو ا هين رعلصالای (رشع هنداحهدیاخ)

 فلا نکل بولزاب ه دنتروص هح ءا « د هب رعرک | هسلوا فلا «دنرخآ

 هب رع ظافلا نالوا عقاو هدنروصوپ هتشا ا یسبعو ینەمو ىلعا الد مرونقوا

 هسرولب زاب ه دنس هعدق تروص رکا هسنلوا لامعتسا هدیک رو هسراف ءاشنا ||
 هد هسنلوا هدتب اعر هلصا اذه عمرونقوا هليا ی دم "هرسکی قام یزڑکا

 قلا هلی و یلصاح رونقوا فلا هسرولب زا « دنروص فلا هکر کاور دراج
 دسرا,درونقوا فلاورزاب هدننروص فلا هسرابد هکر درس بت اک هدراشنا

 | با ( رشع بت * اف ) ظفحافرونقوا ورد یکیا رزاب ه دنتروص هیت ا
 ففصیزکا هدق دنلوا لامعتسا ه دز اشنا راهب رع ةنكنالوا ر دصم هللا

 فک مناخو تمکح لعوب (تبب )ر ونلوا فذح یس هزه هدرنو مظن نوا
 اقلعم هکلاب#رادید فسول و مد اج سو قلخ یطصم * به ذم نابعلو
 دس هدکسارسردنکس (تنب )عاشر دراج قذح ی سادا ره

 مولعه(هیش)لزالواارحاملقن هنب تعفحنوطلف# هدلماک شدب تدا قطن
 || یدلبا بیترت ه دنکنهرف موحرح یروعش هم دقمرب یک دم دقموب هکنوسلوا

 مالا نن اب هقشب ن دن روصق بو دیا رت یدناوفو دعاوق هت هک امان
 شب وشت بجوم هیاهن یی و باکترا للخو طبخ جد هدرا هنسن یکی دلیا
 رقف ریدقلا كلا هللا دمح هک اماف یدلبا ولس هزوما نالوا بارطضاو
 ۱ عارفا هم اق نسحا هلبا را بتخا یه رط حض وت نکما مهم ه د هم دعم وب

 ودو قیفوتلا هللا ن م دلبا خاساو مامها هدزاربحا ندط طش بوکرو

 رب ی مظان هکنوسلوا مولعم هرکصن دنوب (دیهم ) قیفزا عنو لولا عن ||



 ۱ | تدر هاب "دهع یراترضح نیرادلا ةداعس هللا هاطعا ريشم ببداو
 ىس هفجقیداهل هچر هيلع یدهاش نوحما طاقسا ی هل مسل تمذ هضد رف

 البا زامآهلناونع# انادو اننب وردافو عدق ٭ اناوتویجو قلا ماتب (تبب)

 از تب )ییایص حس نجرا هجر هلع نایص هج مطان هل روغ؛هو یک

 ۰ یکیدلبا ادا دم الک اعهر ردمآ هدو صدم لزم * ادا . هدا رک 3

 1 ۱ جرا هلع # یشعرلا ناما توع ناز سودروو ا تنحو یک

 ٠ ها عياش مەمانەك همان جات خدتبا كمانیهلا (تدب )ی ال مظن یشعلا رهام[
 | ناونع هدنس هد و ظنم حتعغ یکی کب دلبا حانتفا هلیب ولسا # هماغو صاخ

 | یسهرابعو دنکرولوا ل دب هی هفورعم لمس نالوا ین اس مونقاو یت اقرف
 ۱ ۱ اتشور نوردو اتشآ توهال اا ی دما همس ءادا هلا بالرز ندنسنح

 ی هل دج ه دعب ءادا هللا هف و رغم لیس! الوا یت ٌنارف مظن یب اتنیع ظفاح

 ی هلجرداکس ٭ امسا نانسالا عنم او ٭ اہطد ءاشالا اشنا | نمادا (یونتم)

 یکی کیدتیا عورش تابع یسایس هرضقرب ه دک اطع # یسانو دج

 | اعا ۹ عا اجاو افتفا هر اونعلا منش تددحو ادتفا هزاسنلا مع نآرق

 ارتا تعنص جد جلا و نوعا اعا هقلخ ید و

 دلعس یار الوا هرزوا همی دتسم ته رطو هع دق تداع هلغلوا هدنس هبعاد

 ۱ هل دج یارب هدعب زاغآ هلیاونع ۳۹ مح) ندا هقآ مس دلم

 € توال ید ا
 حده هدب رع صف (دج) هرد هلل TNE هل ترا

 ردس رعلصالا ق ن کلو هنسانعم كکوا هدیکرت سابسو ندوتس هدسراف انتو

 یانعهروهشم هدانعنامخدمهر دعد اش ینامعتسهدهدایز هکاب هدناسل یکیا

 | تاد بی او غف انشا هراز ال هلب راق رف ر ذ راو یسفرع و یس ول

 | دخل فک ژوب ہلا لا دو ین ك ناح ( دح) تاودالا ف قبس اکردیفن
 || هدعرش هک امان ر جزو عنمیعع یفاث) تیوناو تانیعع لوا) رد هیانعمیکیا
 7 | دهی رع مولعو قالطا دح هنموهدم مامالا یلعاهتمأقا بع < هردقم هد ومع

 دخ هفت رعت نالوا هليا تابت ان دطب وب 02+ هفبرعت قلم

 رفصا دحو طسوا دح هن رورح كنارکو یرفض هاد سابق بابو قالطا

 كنوب ارصح هکلپر دسنا هبات ن دیوغل یانعم یکیا ق الطاریکا دح و

 هنسلاو )ر دس رع لصالاف ه دا نعم یکىاوب دح نول ی دهه رد هلیدسح
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 هدکرت هک امافرد د دشم قجا لاد هدسرع هکر دقوش ر دلبتسم هد هدي دع

 (امرفمرک) یک یتیدلواهدماقدوب یکن دراج نفخ هوا لمعتسه هدیسرافو
 هنسانعمیمرویب مرکر دیبیکرت فصو هدنلصا نسحو منم و مرکع عجب
 لقناب هدیکرتو ه دیسرافردس رعلصالایف بلط نزوب هلبا نیتسهف مرکه کنوج

 ٭ تسوت *هنایشآ نم شجر ظنع ق اور (تبب) ظفاحهجاوخر دل عتسم ضع ا |
 لعاف مسا دوخا رضاحرما امرف ٭ تسوت "هناخ هناخ هک ادورفو یاع"رک

 ندومرف یردصم ےک را فصولاین هلیصت قبس ام ىلع ر د ةفح

 مرک )ی یمجوا كن هعطق ىلا للاوید قمروی ردیظق)
 ملک یی عع لوا رولکید هرانعم کیا هدیسراف هکنوح ردن دنلرف هنسلا مشم

 رد هتسانعم « هرس ن ه دنفا رطاضوحو ه دنرار اکوص ین ان ملش یعد

 # هباغ یر دتل لا هک $ ٍ

 دا قو هدکرت بیک وقت (<) کل دا یه دوم ل
 كيون # تم" # هطبسلا تاو د الاف قس 6ردلیلعت تادا لقتلا هن

 هنس انعم شبع تراضنو منتر در دصم هلق ر دیعسا كب ې هلی رسک
 امنا یرظن ( هیاغ یب ) ناخ دلا هروس ر سفت حرشین هداریهش هنیب ام ىلع

 ناکرا لدج-لوا عارصم تع هکر دص الوا نیعارصم ییصاح ) یدک

 ۱ ههل دوم و ۳ اضتقالا « ۰ دعاحو ۲ هزابعلا هدج ۱ هکنوحر دلاد هتسدعد را

 رد رهاظ قل الد ٌلوا حوا هکر دقوشر دیا تئالد هراشالا ههلع دوو ؛

 كقافتشا ذخ ام كا قيلعت هقتشم كح اریز یلالد هيلع دوم هک اماف
 ناسخاو دج سایه و د لصاحندلوا عارصم هحردعنوبردبجوم ییتلع

 هیلعد وم هح وا لب وب رولوا كد نوسلوا همرکمو نسحلوا نوجا یارک او
 مقوا لیصفت هدعب لاج!ییهنسنرب ادتایدلوا شلواروک ذم لاجا هجور |[
 ی ىنا عارصم ینیعب یر نوعا لیصمنیهیلع دوم هلغلوا سوقنلا ق

 ادا هبت مهر هلرس هعیرا ن ناکرایدجرب ص مظان هعشب ندنوب و یدلبا یادرا
 كنصن* اهوصح الهلا ةت اودعت ناو# هکنوجزالوا ادا ه دنقوف هکندلنا

 ةد رج تس رهد لوا هرکصن دق دروس ج ر دنه دون لرش نومصم

 اعلا لضفا هيلع اینا ناطاس تلاسر 5و دیصق تببهش لواو تل الج

 یدلبا تبرشب نچ راهظا هلیناونع كيلع بک رسا ال كني راترضح
 (دهمهبنت) هر د هل یدلو | شعبان گراهظاهدانعمیتدرب رضمظان هدقایس



 ینعءرب جراح ندرشب قوط لیصفتو هطاحا یبدیهلا عت هکنولوا مولع |

 ندع لئالج اضعب قفاوم هنناشو قباطم هنل اح كسکرهنکیلو بولوا

 تعارب در س مان هل حل وا ستم دکل نیک تم یسعا راک دیو دادعد

 « Aa س هیحراخ تاد وج و یروما هجر قلعتم هتخاو ناسل هلیدصم لالهتسا

 ادن 7
 دروس هرزوا قاس م ها ریو صرصخ یهلع دو2 لر هديا تیاعر هدر

 عر ۲ قالخوا هلج زایدلص 3%

 هدس رعلصالا ین هلبعص ك عح (هلج-) هنکر لا تاودالا یف ساک نم قم ) ز) ۱
 ردعیاش هنسانعم عیچ نیک ات ضحالقنلأ نکنا هنسانعملاچت

 هلبا هراجءاب ه دن هنایم نایشنمو نافنصم نکلیک ید دلو ه دماقمول ج۳ ۱

 هل ابو هل ا ی هروکه نماقم نعي ردعیاش یلامعتسا ه دتلق هلا هراحینو هدنزتک |

 هدندن فا ناک مداوا تل كن یلوا | هعطَو هلا ه لش (قالخ) رونلوار عتود

 فیررش طفل یکیاوپ هیت افت قاع یامرفهرکی یعع (عرک اا
 قح قالخنکلر دن دانسح ءاعما نالوا دوعوم تنح لوخ د هدنساصح||8

 ۵ دنسارا یسح ءاعسا رک امافر ونلوا ءرک زاملوا قالطا هنیربع الا

 A ند هصتح ءاعما قالخ هکنوح > صیصخ برش طفل یکیاوب

 نا اید القا دوتا هلو نوا تراشا هعستیکیاوب

 نسحاق ناسدالا انعلخ دع) ) مالسلا هيلع مدآ ترطحروک ذم ه دت وب ۱

 نیعب راهدیی مدآ ةنیطرجخ هللا نا )ی دمه بولو اره ظ هنع رکص ن ( م وقت
 قدصام هشیدح ( هتروص لع مدآ قلخ هللا نا )یخدو هشدح ( احایص

 رب

 اجا ید شک

 هلا یصح ال م a عاونا نص مدآ ترضح مر کاتناب) هژوا تراشا هنغیدلوا

 یناجحر تفاوت مارک هک الم نالوا دابعلضفا اصوصخ هدولآ
 لاقف كالم ا ىلع مهضرف) هلفلوا هدینشانو هدیدان هلی نافرعوٍع نالوا |

 یدالواو باسنا قح ا مرو حو دع هبصن ( ءالوه ءاعسا نوب ||
 هلواتراشاهنغب دلوا مرکم هلیناونع ( مدآ ی انمرکد قلو )یطابساو دافحاو

 هک م لعد ایسا همدا تره «

 کت اللا ییعمهضرع# لک اسلام معولالهتسا تعارب یارب هددب ول

 هدس رعلصالاین هلبنعف كناح (ترضح)) هکنوحردراو ملن هنم رک ص ن |ا

 سفنوراوکر زب تاذ» درو دسرف لقا دعب و یو برق نع
 رناشلج هللا ترصح ےکتر دشلوا هفرع تفشح هدنسانعم راعنفارش

 ۰ ترضحو ۴



۴ 

 ۵ بم رو هدیسراف نکلهدهسیا یب رعهکرد34 هدانعمیکباوت ناش هکنوحرددارم

 یا ات واب وهم رج سداس)هماحضاس ع ونو رونلشاهدناتسدنهسماخ )زور ما 8

 ٍ هک «

 ۱ (مدآ) اذهیبع سقو یکیزاکدید سو هبلع یلاعت هللا لص د ترض حو
 (تبب)ذتفاح هجا وخر دمالسلا هيا عرش لا وب مان رجاهو فصا نزو هلبادم

 ٭ ار مالسلاراد هضور تشهب مدآ # دناغروج ا نوح سوک شع دقنرد #

 قاهنلاخ هنا د( تد )قاز ید مدا ید هنیرب ره ندندالوا هس انما همت ندو

 مدانالوا معا ) هین)مدا كسر وس یهللا نوسان ار بص د دنراس خر تذج
 ۱۷ ضرا هحو لعمل وا قلخ ندیارت مدا رلیضعب هک امان ردیمج امسا

 مدا ترضح رخا ضعب و ) ی دلبا مکح وید قشم ندض را عدا نالوا
 ولد قسم ند همداآ نالوا هنسانعم ترع» هلغلوا نوللا رسا مالسلا هلع ۱

 ويد ذوخ ام ندمدآ نالوا هتسانعم سئاو فلا رخآ ضعب و)یدلیا مکح

 ( اعسا )ردنلیامرج یواضبب یعاقوید فسعت یراهبجوتوب یدلبامکح
 ربکا قددص ترضح هلجزا ردنداسن مالعااعسا هقسد ندنوب ردعسا عج

 كمشاع مان لیععساور دیعسا یر هرکاپ ةع رک كهنع یاعت هنلا یضر

 ردعیاش یجدهدراشناو ردصم ندنپاب لرعفت ( علعت )ردیمان یس هقوشعم
 مع رکن مه بودیا هیاسوم ناش

 هیتر هوزا دغم عع لوا )رد هبانعم شر هدر ع هل حک كە دود م هيج*نیش (ناش) [
 || لدبلاقیرطلع یربره ندانعم کیاوب هدماقموب هتشالاحو رمانعع ینا)

 خ راوت (تس)ز روس هدنس هدیصق مان هنانطرب رع مظان یک نر دل یھ تسع لا

 || نان )هابناهجناهاشفالسا یکوشو ناشوب» جر ر دبا هرزوا قافتانایاتشا
 هدیسر افو هنسانعم لغش و لعف سعاخ )بلطو دصق عبار )ابار کد وبا ن هنسنرب
 || ندنذتهلندیناشمبار)وکلب ان )روبنز ەناخ قا )م اخ لسع لوا )ر دهرانعمیدپ

 هحربدعن وب هطیسلا نشنلاق قس کر دیعچ كرش نالوا تار عیاس)

 مالسلا هبلعتاروتبحاصردیمک | عسا (یسوم)یدلوا ندنلیبق هنسلا ریشم

 ]| هقلح هدب رعرلیدیدردزان وب دوخای یناربع لصالا ین رلرضعب ردیقب رش عسا
 ردفطعتادا (مه)یک یییدلوا هتسانعم وکلی هديب رع یسبع مکه تن نداره

 || میاک هتفاضاهنیناذیدلیق#* . ردیرعلیعفت نزوب (ع رکن )قبس
 ۱ ردراو مات هقیآ# ایک یسوم هل کو »۷ لالهتسا تعارب یار ید هدمرر ول

 یعع لبيع نزول (ملک ) هنسانعم تتستردزدصم ندنبالاعفا (تفاضا)



 مر
 الت نهج یدلواړع هراسوم E لعاذیعع دوخ أب لوعفع
 دج فبطل مالعوا یاس ھ و ۱

 مع دواد ترض حئ ارپ نکا عسا (نایلس)یدکافنآ اویدفطعتادا(یه) ۱

 زاس فطل نع لیعف نزوب ( فیطل ) هنسانعم اناد لاعف نزوب ( مالع) |
 هک فیطلت یدلیق هلیارب طلا قطنم ۴

 انلعسانلااهمااب لاو دواد نايل ثروو# لالمساتعار یار ید هدتب وا

 هتف رش صن * نیلا لضفلا وهل اذه نا لک نم انتواو مضعلا نا
 هنسانعد قطن قطنماریز ردب رع*یناضابیکرترم طلا قطنم هکنوحردعمط |

 ربسفتود ایکس وا ناک ادرفمریعصلاین اعهیریعی ظل لک هب رع لها نظن |
 هد هنسانعم توص هاکو رد هجانعموپ قالطا نطان ناویح هناسن | حرادلبا
 اراط( رط)رارید تماص هنایلوا توصو قطان هناو.> نالوا یوصیحرولک
 TT HN ندغطل لعفت نزوب (فیطان )یک تالورولواهددرغءهردعج

 طابترا هر )زا تبا هدرابتخا قیطاو و ندانسح ءاعسا هد لب ول سد

 نوعا یرلکدید یتسح ءاعسارهظم ماع فوصت بابرا ی دہ ردراو یلک
 بولق فاضمیعهآ نالوا بسانم هتل ینیدلوا هدولآ هل رظن هصخحره

 هنلوا قوزع هلیاقزر عاوناو هللادبع هیانایمهلا لضفا هیلعایننا ناطلس الثم
 فیطللا دع هرزوا لیصفتوب هزاجلس ترضح يڪ یراکدیدقازرا دع

 دحال یعشالاکمیلبه بر ٭ هگنوح یدلوا بسا ریست اولد مالعلادبعو

1 
1 

 راطوا لاو دلاومو رصانعو نحو شلا هلتاحا هنساعدوبد# یدعب نم

 یلکد ینانماکوب ابند یکی نانلوپ هرکصن دزوب رکسلاوس)یدلوار سم هیودنک
 اش + اهن ردراو را هی وق راما هنیرافرصن یخد هیابندیکب باوح)
 ید هب الا# ت رفع تلاق* اهنو یکیراناکمیطقوطنم *رهشاهح اورو
 یکی راما دن سایر اب ایوقا رکن یرازوعصعدب الا * باکلا نم ع هدنعلاقو*

 تاوح) یرالکد مدایب هشوبراشغلو هدنآ هلىدسەت اند یکی لها لاوس)

 ثلق هدعب بونلوا راعاو سسح این دراطقا هرکه دلوانامزنکردناسنا

 || مایا دوخا را هل وا شلاق هدرطقرپ ز سرخ ن دنر رب قب رفره هدنراقدلوب
 || لوغشم هنیراسفن هشاطره هلتتف ترک ءا فوشکم یک ییدعت هدهفلاساا

 ۱ تواوآلصتم هاب : رب ندا رفا اب ندا: ؛ ورو ادوخاتلوا شذوا یسنع هلهحو ه و

 اطحاب نیچندنناج هقرا دوخاب هلوا سلوا قرغم امام هلیاهدیدشلزالز



 را ۱ یک

 لاّوس)ردلکدفوشکم یفرطره كنابند یکی ارز هلوا لما هتک یک ۱

 ترف لها رنو هحونطیعرتش تص باوح ) زدن یرابکح اعس دارانو |

Eموع لوسرهدنصن (الوسر ثعبتییح نیبذعهاک امو )هرو که درشنخ کر دهدنکک  

 هدر هب نموم راس نکلرددیحوت ضر هلمنالیلد طقفر دمممندلععهلبازا

 ردژروذعم هدلاحرهو تقبقح لوسر هروک هپ هیعفاش اماف رد روذعم
 ٩6 یسع هلبا تردقو تبکح ۱

 و * یک تن رولک هد هنسانعم غو هنسانعم ناتا هدلعفردس رع (تم کح)

 08 قح ( تردق)رددهاناک |* ارثک اربخ یتوا دقف مکا تّوب
 ردیف رش مان لیجا بحاص ردا منا (یسبع) ردیرب كنس اوا تافص

 ترضحواعسا ملعت اف درو رو (هدناف)

 اخو ع رو مطلا قطنم تای ترضحو اض دب و اصعو ملكت ییاسوم |

 ردراشعیارکد هلبا ینوم ءایحاو دهمرد مالکی اسعترضحو اغ ناهج ماجو

 ا وکه مکتب یداو کی لفط
 ینالاقاصدهلایف ناکنعملکت فیک# لالهتسا تعارب یارب ید هدندب وب

 لی رسک( لفط ) هکنوچردراو مجملت هنفی رب صن * باک نان هللادبع
 هنسانعم دلو شعوط یکیر دلمعتسم لقا ید هدیکرتو ه دیسراف ر دب رع
 لفط ضعبلادنعو رولکلوفطو لافطا عج هنسانعم یکجوک كن هنسنرهو

 همالط لبقا یا لبللا لفطو هلوا یس لک لفط رولوا عج ممهو درفم مه
 نکیا هدردامجر دلو (هدناف)دلولاعم ةبیغلا لغطلاو ةعانىا هلفط ی راجو

 هغ ولب « دعب لقط نکد هنشا ترد هدعب دیلو كجیدیا ع ولط رارید نينج
 مالع كج هزوقط نوا « دعب قهار هدغولب لئاواو یص هعلوا بیرق
 مش لدجهرعرخآ هدعت لهکكحهرب ىلا هلی باش كج هدرد زوئوآ هدعب

 رول ڪ هدنعباس تبب ك هعطق یر زوتوا وید یعلب وس ( ا وک) اید
 هک زانا یب لوا مه یناسنا عون #

 ندعو نیسنج نابم لها نکلو هتسانعم كولب و فنصردیب رع هلع( عون)
 هسنلو ادا رح یطنم عون هدماعموب هحریدهتوپ راردیا دع عا ندفنصیع ولو

 عارصمینا مکه تردقطان یب رق لصف كننیهام ناسنا هکنوچردسنا هلقع
 همدا ترضح هلیا دحاو عضو ردقتشم ندسنا ( ناسنا )ردیا راعشا ینات |
 * رهدلا ۰ نم نوحناسنالا لع قا له * لوا لبلدرونلوا قالطا هندالواو 8



#۴ 
 قتشم ندنایسنرابضعب هب الا۴ةغطننم هانقلخ نا ناسا و# یناث لیلد |
 (سانلواسان لوا نا یخدمه نابسنلا نم بک ناسنالا) ےک تن یدید
 وید نن تادا ( یب )یدک افنآویدردغطع تادا ( مه) ردرعشم ی رالوق
 زولک هدنعباس تدب كن هعطق يلا یرکب ولد قانروا(زابنا) یدک ابی رق

 هک زاتم هلبا هقطان ی دلبا
 هنګ رصل هد هیاده حرش كنيد نیسحردکعد هّقطان هوق نعد (هعطان)

 ام هدمآقمول نکل هدهسیا حک یالطا مد هر هقطان سن هک ردق هن هروک

 راد هتماصلاوما هناراتعو ضورعو هقطان لاوماهناناویح لاوس )لرد طذ ادب
 قالطاقالطا هلوقمو باوج ) رولوا زاتم هنوکهن هلقطن ناسناهجریدقتوب

 هکنوسلوا مولعم قیقح )ردینبم هتقیقح هسیا نم6هقنح ام مزبر دیزاح
 هلصاوخو لوصف ماعضنا ندموع ةورذو قالطا ج وا یبط *یاعسنح

 هسیدل وا لزانتم هنوک هن هصوصخ زکر و ه دیقت ضبضح هد هبت ره ترد
 ندنطاسب نکسح ید ر هنیعم هس نح صصح ند هعب را رصانع تالذک

 مکنوحردشلو ادعاصتم هتابکي ع سار تعمو هدیلاوم ةراد ندندحو قفاو

 سح لوق ی دمسجرولوا مسج هلا هثلث داعبا لویقرهوجنالوا هسفنب عاق
 ید ناسنا رولوا نانا هلعطن لوق جد ناویح رولوا ناوبح هل.تکرحو

 رصانع كلذكو رولواورعو دیزو دمو دج ا هلا تانیعتو تاصنخش لورق
 بیکو اینا لاصتا الوا اهصانهاب ید یراهنیعم ةیصخح صصحندهعب را
 بولواهدیسر هبلوا هبتر هلنافصشبپ ویشا دلوت اسماخداحاعبار جازتمااثلات

 هر ذاع "هوق ۱ داو هوق ترد جد هرکصندنوب ر وئلوا همس وب د ن دعم

 تافص توق تردوشا رد هروصم هوق ۽ هدلوم وق ۳ هیمان ةوق ۲

 دیم# وید تابن رولوا هدیسر هپ هبناث تر هسرولوا مطنم هی هروک ذم هسجخ
 هیضع وق ۲ هیوهش وقف ۱ هکراو هوق جوا ید هرکصندنوب رونلوا

 هسرولوا ےطنمو هدانژ هبهروک ذم هعست یاوقیوق جوا وبشا هکردمهوق ۳
 .هوق کیا جد هرکصندنوب رونلوا هیعسدوید ناویح بولو | هدیسر هپ ها هبتر
 نوا روک ذم هوق یکىاوبشا رد هلءاعْهوق ۲ هقطان عی هلاع هوق ۱ هکراو

 ولد ناسا بواوا هدیسر هب هعیار هحرد هناک هسرولوا هدا زو مطا کیا

 دعاصت رکو لزانت ل رک هسیدلوا مولعم لیصفتو هتشارونلوا هيمن
 ید رب رح مظان ندلجا یفیدلوازاتمهلبا هقطان ناسنا لاحرهب هدنراتروص ||

 هل وب



4 
eatin 

 رد هعباتو هعرفتم هی هعطأن وف هلماعوق لاحرهب هکنوجیدلبا اداهج هو 1

 تابا هنسن یا هدناناندیامکحو نیملکتم هکنوسلوا مولعم هنکت ) ظفحاف ا

 دا رم ندندرد كنوب ررید هقطانسفمئو هلقاع هوقو بلقو حور هئیرب لر دیا ا
 یدلنانارب یناز اتفتنیدلا دعس ےک تردرالکد هتس هقشد هعشی رد دحاو شا

 رهوجنیملکتلادنعدحاو ءىش نالوا دا یهندرانوب هکراو قرفردقوشنکلو
 ردندبلا قلعتم درح هکیدام ربعرهوح اکا دنعوردنیطا ممج هکیدام

 لماح یراخت رهوج ندنا هکر اريد یناوبح سفو یناوبح حور یخد هنیرب و
 یناعسجویدام فی رعتوبو رردیا رببعت هلترابع هکر لاو سطاو ةایطا هو
 نالوا قلعتم هناسنا ندب هکر رد بودیاقرف ابطا هکامافردنا اضتفا قلوا

 نالوالب :اف یسهوق سحو تایح تولوادلوتم هدیلقو هلسانحور هدرشرهوح ||

 هنالوا هکر دم یتاسرجو تایلک طسوتءهدننایم یکناوب و هلیمان سس

 قلعتم درخرهوح هکر ربد بودا قرف هبیوصیچ دمهرا اردبا تسعت هلبحات بل

 هدر هناسنا هفیطا ندناراضعب قیحرردیاریعب هلیعان حور ۳ دن

 طسوتم ه دننایم یکداو هلیمات سةن هنسانعم یناوح حورو رار دیاق ۱ ۱

 كيلقوب دیر ی ی ةتسانس درج یارترخوج 1

 ی نر SE یناوبح سفنیکو حو
E 

 ۳۳ د
 رم س زا

 وعا لی یارب نل اعتقح ےب هر یاو هدننایم ندا لق ی د سفنو |
 8 اک دحاحرا هحاحژ ین حاصل حابصماهیف ٠ نوکک هرو نی د

 ددا ا تیغ قر کات هرس نمدقوب یر ۷ ۱

 ندب دا رحندنا وکشمو سفندار مند هر ؛وبلقدا رم ی مع 1
 ییعلدس رعالو ردلکد ندقرش هد ه درج حاورا ماع سفن عي يق 8

 ور ديقرسال دوخا ر دلکد ندب رغ دش

 قا دبا نا وز درب رغ شهر

 هدفوصت عو هد رشت عو هدیطاعو ه دتکح و هدمالکاع هفت
 ند هعطان هکر دلوا ره اط ن دلصقت و اهبلا م مجرافرارد و زدم زنش

 ناسللالعج + امناو داّونلا نل مالکلانا E ران د لاا
 نع زاتف # اه دفن هفص الك زیدان | 2

 قط نال وا لیل د دار هدماقموب هکر دقوش # ن ناویح م وا سر 3

 ی دز ول واتم اغر « داد ز هلالهتسا ت ادا E هساوا ین زنا

e 



 تست سس

 رد زا تما یر هضم دن ع لعاف مسا ندنباب لاعتفا (زاتعر) مهشا
 < ند هتسلا روصو فالتخا# ۱ ۱

 تلطو طظ ردنروص عج (روص) هنسانعم تفلاحملاعتفا نزوب (فالتخا ۱

 حار لی هدنلصا ناسا یکلاثعو هلثما ردناسل عج (هنسلا ) یک

 هد وهعم هحراج ین )رید هنلب د كموقره هکتغل لوا )ر ولک هاشم

 لب د شوفو زرد بلکلا ناسلو لمحا ناسل یارب اغب هکر کس قرق ثلا )
 ردلوا یانعم دارم هدم اقم وب هکر ای ناسل هّوا یرلک دید

 OR + نشورر دراو یراتکح وعن ۷
 e هنانآ نمو ) ل الهتسا تعارب یار ید هدّس وب

 هکنوح ردراو ےہ هنقن رش نومصم ( مکناولاو مکتنسلا فالتخاو

 اك دعطقیم د زوتوا ود ن دیا (نشوز) غال اک هتسانعم تسا ه دماتموت

 موح لع یسوسرط نک ردقوچ راتفا مالا سفنف( ها ) رولک دنا تیب
 دننه پلر ۳ نانوب ۲ س رف ١ ردیدب تافل لوصا هکر روس ه دنحزوعآ

 ۱ هکر وئلوا اجر ی د ناوا توکحم ۰ دنعباس هک اماقف نادوس 1 نیص ۵

 أ ٹوکسم هکک مر دیا مهف هلب وشرفف یهتنا رد هکن الم تخل هک هلوا یت اس
 ناسلور د هنسلا ن ناتطلس برع ناسا ارز هلوا ت رع ناسل نالوا هنع

 | لاکدوخا هلوا روهظ ماتو حوضو لامکح توکسثعاب ردتتج لها
 ۱ كني زات نسل فو رح ( تیب ) برع ناسل ح دمرد هقماش هلوا یطعت

 زا هبادوسو مورو لرو سرف و دنهو نیص نابز *؟ ی دیدشت نس لص قم
 < نانم لوا نس هنسلا ارعش#

 | كن هجابي د وب رعش نالوا قاقتشا ذخامر د رعاش عج الع نزوب ( ارعش)
 أأ دارم ندناسل « دماقموپ اما یدک افنآ ( هنسلا )رولکه دنر شع تلاث تب

 ح ر دلک د یفانم جد هل الهتسا تعارب ور دسما هلفع یسانعم هجر اج

 أأ ام یاهرفتتمر دندان ءان لاسعف نر واهلا: دش (نانم )
 من 4 ناهذ منکر د حاتفم یدلبق دل

 هند (نج را نازخ ارعشلا بولق) نالهتسا تعارب یارب ید هدتب و
 رولک هدناوا تد كب دعطق ی درد نوا ويد رضا حاتفم درو مس

 نوا وید ود هجن( چکر ادا تس كن هعطق یعتآاقرقوبدوق (رد)

 ۱ دعطقین لا قرف ويد ول رک (ناهن ) رولک هدنلوا تس كن هعطق یعچوا



Kor} 
 هنندلوا خراف ن ندمادج ءادازب 37 هک اتقو دیهمت )رولک هدنعباس تین
 ریکذ كرو طاح و ر دنا 8 "هدومرفو تانک تمرر تادوحوم رعقم

 یتاولص تعذ بجاو راقد خا تاولصتلا لک او تاولصلا لا ةا
 هکررویبهلرب مم رکن عاشاو میظعت عاونا نوجا طاقساندنزهاغیلب هدهع

 ٭ تاولص نارازه هنلوسر مه
  ۱هدنسماح بال وا دعطق لو نزول (لوسر)یدک افنآ فذطع تادا ( مه)

 ردعاشراق لوسر شک هردنوک ( د طمس* نیع *داز دب رم )ری

 || لا هللا هثعب ناسنا ه دفرع # اغا لومو دیس لوقیدلواریسا دبع *لوق
 یدلواصخ | ندین 9 هحرب دقت ول ب تکلا عم ها ا ۳ علت قلا

 هلقاطا نونو فلا هن رخ آ 1 ( ناراره )زاغلوا دشت با باک لا عم ی ارز

 مینا كر راه دم دع۱ دعاودق قساکردبعج كرا ره

 هلیق رط زاحم موع دا مه هدعاقموب ردنالص عجج (تاولص) رولک هدنلوا تدب
 رافغتسا ند هک المو تجر ندهللا هکنوج ردع شنو ع رکسو میظعت

 تسا دما تاولص ( تبب )رعاش ر دمحار هرانا هل اع د ن درانمّومو
 مرقس هاش كخ اش تسا.دمآ تاکحرح ر د # بیل دنع لک رپ

 ## تاسغل بایرا حصفار دوا هک 46
 نم ینا دیب داضلاب ملکن نم حصفاانا ) لالهتسا تعارب یارب ید هدیوب

 حصفا)یدکهلبوا اود طب ر تادا هک هکنوح ردراو مملب هنردح(شیرق

 نشورو كلولزوس قحا هدتغل تحاصفنالوایردصمردس رعلیش )یضفن مس

 دیتعتوندسایق تفلاحو ندنبارغو ندفورحرفانت هدحاللطصا كاولمالک
 (| تحاصف هحریدقتوب ر دیتمالس كمالکو كن هلك ن دي ونعم دیقعنو یظعل
 ردتفا ییفکك تارغوردتعیط فكك رفانت هکنوج ردج اتح هنفشب الت

 دیععیورد وح لینک کلی ديقعت ور دف رص بفك ك سابق تفل اخو

 هدس نع ترهکن :وح هتسانعم ناکا ردیر مج(بایر )ردناس لیفکكنيونعم

 هنسانعمییلس» عی یب رم نعم ینان)بحاصو كلام نعم لوا )رد هیانعهزکس
 ادنهک ی خ٤٤ سداس) هاشدای 25 نیما )یا عب ار)لصم عع ثلار)

2۳ ۳ Ew امسا نماد ) یدنفایتعم عباس رب زوو 

 بر ظلك ردیا قرف هلی وشرایضعب رد هلببسح ینیدلوا هنسانعمیجیلسب برم
 رونلوا قالطا هی الاعتقح نجا زالوا قالطا هنیریغ كنالاعت هل رسنخ اضا
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 2۳ لالابرو نیم اعلا ر لد رونو قلا م ولا لع ةلتفاضااماف |[
 هدحالطصا زاید هقطن « دتغل تغلردیمج كنغل هلبعضكمال (تاغل) یک |
 عاونا دارم ندناغل « دماقموب راد هنموهفم مهضارخا نع موقلکربعب ام ||

 یک : ؟ راچ ۱ ر دعوسم هرزوا تل ی دی برع ناسل هکنوح ردس رغ تغل

 OES مکه تن لیقغ ۷ مینی ٦یط ہ٥ فیقت ٤ نزاوه ||
 هسیدلوا مولعم لیصقتویر دشلوا دراو(فاک فاش الکی رح اذعسلع نار ها :

 داضلاب ملک نم E انا ) كنىرلترضح اعلا لصفا هيلع ا رک ل وسر ۱

 دارم TE رددش رص تراشا هل دح (شد رق نمیاد ۱

 ندهنسلاروصتبب حرش فقس اکردقوج یورفر دیدی لوصارک هو افماع
 ٩ ملع دنوادخ یو ردیقطن ۴

 نا یوهلانع قطب ام و ) كنالاعتقح لالهتسا تعارب یار یخد هدنو

 كعدار تس یاس (قطن ) هکنوح ردراو س هنصن (یو چو الا وه

 یخ مالکو ماهلاو تباکو تلاسرو تراشا هلصصف (یو )یدک هدنحرش

 راربد هنمالعا هناظع ء اینا ك الاعت قح هصاخ ه دف رع نکل هنسانعم

 هدنسیناث تیب كنهعطقیمب زوقط قرقوبد برو بحاص نعم ( دنوادخ)
 افنآقس اک مالع ینع 2 لع )رد یاعتقح دارم ه دمام ول نکلرولک

 1 مرکب نیا مرکو ا رد رهکهن و ۱

 ۱)نه ت ا ءام ا ند مدآو اید ت تنکر) بار

 )هکنوحردراو ءاعادشدح( رشالو مدآدودیس
 0 2 كنهسراففاک (رهک

 ۱ را كناو ر دففحم ندرهوک نالوا ره وج یب رعم هلا ارویّق كن اهو

 نآرهک# ارو دیرآ نم ار رهکل خت هز نم (تیب ) یناقاخمیکحردفدارتم
 تنیطو تقلخ هکر رید هی هنسن لوش رهوک هکنوج  دیهدزابربب لخت هک
 الثم ردندنوب یجدیکیدلک هتسانعم دازر ۳ ۱ لصایح هلواش لو هنیرزوا ودنک

 ما هوکب یا (تبی) یرونا مب کک هانم كالا هما کی
 طی ؟رد محیسلاینا هورک (تدس)) کر ر عاش  كلهار تدافتعا هانی رد # هاشاب

 ن دلجاو نابه # رد دمع تاذرهوک هماما هحکبسلو | ۷۴ رد ا

 نیعت هيف وص کا هلببسح یني دلوا یمدق و یلصا كن اقولحم عج

 || هتشيا یدروس رببعت وید رهکیخد رب رحمظان راب دید لوالقع و
 هرد هللف ردراو تراشا هشدح(نیطااو ءالانیب مدآو ابن تنک (ندتهجو

 < دمه
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 کحو زرید رهوج هیوجاو هشاطولتیف هدنحالطصا ن ارهوجیتیدمه
 4 اذب ما ےکد تن رل زرد رهوح هنلوا هناذب معاق هدنناسل نیلکتمو هدنحالطصا

 لویه ۱ ردشب هدن دنع اهر هوج هکر دقوش یکی راکدید ضرع هايل وا

 درفرهوجیرب ردیکیا هدندنع نیملکتح) سفن  لقع ۽ مج ۲ تروص ؟
 (رک مه جراف رد ه دمالک عو هدنمکحع اشم قضا
 هدمافم ول نکلروئلوا قالطا جد هرال اعل قحهنسانعم تا دوا ل ایف بو

  عرکر دیشک وا مجید هر وصیسا (زیوسع ا ارفلامظنر) اما ذوبا

 رد هنسانعم لغوا هلی رسک ن همه (نبارلالب ولوا هیهاد مت ژرید هزوسکوا
 هدنسانعم هدازیشک لیصاو قبرع مرک نا م رکی صاحیک دنزرف هدیسراف

 كت اصلا لضفا هبلع تاساکر کت ترضح هدنلصا ردشلوا هيفرع تقیقح
 مرکلا نب م ركلا نب عزکلا ) هرزوا دارطا تعنص ند هیونعم تانسحت

 رد ذوخأم ندشیدح ( ميهاربان قحا نب بوقع نب فسوپ عرکلا نیا
 همش ه دما موب ه دنس هلک نیا هلغلوا هدنس هلّزمم نيلع ندلحا وب ن امه

 هساوا عقاو هدننس , نیلع ی هلک نا ( هینت ) یدنلوا فذح جد ندطخ |[

 یدیا فسو 9 عاج لسا چ فو حاج الثمردراح یف زحالکه دنسراف

 تفص دوب نکل ر ونلوا طاقسااظفل یس هربه طقف هدب رع هک ام اف
 مکه تن ناموا طاتسا ندطخ هساواربخ هکن وج )ر دظورشع هغلوا
 دمه یکی ن یدلوا هدنم الک # هللا نیا رب زع دوهبلا تلاقو # و

 جد هدنکر و هدیسراف ر درا رع ناو م رکو ملعو یوو قطد هدتب
 مهفاف رد راو ید لاللهتسا تعارب هدنرب ره هسنلوا قیق دا

oدڳ ردتجر بس هنیلاع  

 كالس راامو# كن العو لج قح نوجا لالهتسا تعارب هل ف عارصعوب
 یجد ناساو تل هکتوچ )ر دنراشاو جمل هنصد # نیلاعا هجر الا

 ارز ردابطع تعد رب هدنس هیاس نين وک "هحاوخو نیلقت لوسر ترضح

 هلن دج لا۴ یلاعت قح ےک ہن ردیعچج كم اع نالوا هنسانعم هللایوسام نیلاع

 یرععج ید یک یک دیرعنیلاع (هتكن)رروب نيم اعلا بر
 هلوا نوا هیفاق مکر رکمردلکد دزابز هلبتادا یسرافمجب عی ردلمتسم هلن دا
 هفرح کیا نکاسیسینان لر جم یوا هدضورع عو یدابو ثعا نعع (بس)
 باس هدتعل هروصوت نکلرربد ل اھت بیس هفرح لر یم کاو فیفخ سس



 کرج نومی ( تک کا

3 
 ج رص نییضور وید هلیسح یني دلوا هنس انعم بیا عی لبح یتعم
 دنی ارباس مکه تن رارید بیس هنر ردشد هعصو ماکحا اوا رو رایدتا

 ر دحورشم هدلوصا بتک یلییصفت یکی راکدید تمالعو طرشو نکرو تلع

 | فاضم هیالاعت ىح نکل یک تفوطعو تقغش هکب لق نالبمنعع (تجرا)ا
 ر دهیم ن دناکماو نو دح لاعت قح ارز رولوا دوص هم یاغ هکلوا 1

 دڳ ردت لو 1 ہ هز هنجو سنا #۴

 لبرسکوج ( نج ) مدآ یو ناسنآ یت عع هات رسک ب مه (ستا) ||
 فوقو تا زا (تکن) ردرازوتشمو ۰ ناهس اب ندم دآ ی مچ هکر دناح دالوا ۱

 نعم تنح مک تت یپمابا مکح وید ہال هدنرلانعم یراهدام نونو ج

 ع نونج ناقلف نعي مس نعم هنج ردام جررد دلو عع نينج تشم

 هدعارصموت (هبلت) تعد دض(تمل )ردد وج وم زس هلا ق هدرانوب ییادیش

 ا ایر ور تالاا یھ
 هدنح هروسو هنلوق % نایذک امکبر ءالایاسف ناالفثلا ایا کل عرفنس

 ثعارب هحریدقتوب و ردراو تراشا هنلوق * ن لا نم فن عسا هنا لا جو | لق*

 ردعباش جد هدراشناردهس رع رظافلا كسب وب یخدمهردنکم جد لالهتسا

 هک لیلح نآرف اکآ یدلوا لزا
 لز یذلا كرابت * كنالاعت قح لالهتسا تعارب یارب یخد هدعاریصمو

 عمل هنلوق * هجرو ءافش وهام نآرقلا نم لّرنو * یدبه × ناقرفلا

 ( نآرق ) ر دلوزت یردصم لعاف نزوب ( لزان ) هکنوج ردراو تراشاو
 هعج الع نا ٭ یلاعت قح ےک تن توالت نعغ و عج جم نارقخ نژوا

 ناقرف نالوا لضفا هلم بتک د اره هدداقم و نکلو رروب * هنأرقو

 ٌهعطق هک مخفو میظع نعم لیعف نزوب ( لیلج )ر دیسانعم نیبم
 ر د هنسانعم كرز, ن الک « دنلوا تش كن یلوا

 4 لیعت ماعنناش ردبا هک 0
 رک ذلاانلزت ن انا * كاالاعت قح لالهتسا تعارب یار یخ هذعارصموب
 لکت كلاع هنآرق ناش هکنوح ردراو ت "براش او مچملب هنوق* نو طظفادهلاناو

 روشنلا مو لاروهٌسلا مورکو روه دلارو رع لع كاشلا مظع نارق قحا

 نکعاشنآ هلیحم كمال ( اع ) یدک افن( ناش ) ار زرولوا هلیساقت

 نسج le هعشب ن دنوب هتسانع» یر ره كناق ولحم هکر دیدرفم كنيلاع

 افصل
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 بآ ماع هنتسلحم بارش الثمر ولک هد هنساتعم روض ح سلحتو اقص

 زولوا فاضم هبس هحلوا هنما نعم سلم لاع یژکآ هکر دقوش زرید

 نادم # لایخو باوخ , !اعرد بش مت مدو هتفر ( تیپ ) یناعلاوا

 او مت جلف زوب ( لت )رها بآ اع م دزکو رهم

 ر ی اش یجد هدیکحر « دیسراف ردرآ هس رع ظاسلا ن الوا ه دتیب وپ
 + مالکوا ردلکد رعش مک چ رک +

 | رعشلا هانتعامو »< كنالاعت ىح لالهتس؛ تعار یارب جد هدعارصمول

 مالک ه دفرع (نعش ) هکن وج ردراو تراشاو حمل هنلوق # هل یتشامو

 مکه تن هنسانعم روعشو لع هدتفاو هنسانعم لی عم تاب هپ دوصعم نوزوم

 فدا مع یل ع هلا ر هش (تبب )رر ویب هدنس هدیصقرپ هدنس هبفاق نشرب رکظان
 یانعم دارم هدماقعوب نکل (نهسیاناد هلنادانرعاشردیمرب *روعش بادرازولس

 نکل ردیظفل یرب و یسفن یرب ردعونیکیا (مالک) نمرپ و لا یوغلردیفرع
 مالکلا نا (تس ( ییرعرعاشردبناجرو لبلد تنسقن مالکی طفل مالک :

 نارق هکردقوش االیلد داوفلا ىلع ناسللا لعج # اماو داوفلا ین
 (تدب)یربصوب ردعدقیسفن مالکو تداح یظفل مالکه لبارظن هناشلا میظع

 || هکن وح # مدقلا ف وصوللا هفص هعدق # دث دم نجرا نم قح تانا

 یلح كمامو هل ؛ رولوا رداص فرحالو توصالب ندالاعت قحیصن مالک

 هدناشلا مظع نارق لاوس ) هيلا محراف ر دحورشم ه دنحرش زم هژاد

 دراو ندنب رضرب ره هکلب ندنرح ره لضورع ع هدناونعلا مفت یدخو
 تللدو اهل الطمهلع * هساد ۴ O a ا عقاوو

 بل طلا دبع نباانا ب ذكالىنلاانا # هدفي رش تیدحو# الیلذتاهفوطق
 ردشلوادراوو عقاو# تعقلام هللا لیس و تیمدعمصا الا تنا له# خدمه

 دصق هت رعش هدرعشالوا )ردنکمولرد حافر باوج)یلکد ینانم هروکذم

 اات )ردلکد اسم دصق هتب رعش هسا هدم ٹىدخو .دیظعنرقردمزال

 هناغردلکد هر هربتعه هب اف كسلا هدفت تیدحو هد رش نآرقوللوا ین قمرعش

  رعش هکنوجز ری هژوحرا هللواهدش رس تیدحو « هدعظعنآرق بابلاقام

 ققم اما نوزوم هک نح سه رم لوا )ر ریسک وا زین نالوا یو یلباعم تف

 رک نوزوماما نةم رک عسر ریا ) یکرازوک ذمالثم ردلکد

 ات هنو نوزوم هن هک ی راعژن تلای لصاوفو عا |



 | قالطا ژن بدن همیخف ثیدحو ههظع نآرف هکردق وش یکتالک نالوا
 یل رعت كن هیفاق عقد)ردیقوب هیفاق هدنبروکذم نیثدح ضارتعا) زاغلوا
 یناث ثیدحو ردکوهنمرجر لوا ثیدح میلسلا دعبف لکد قداص هرن
 نکوهنم زجر هد هسیارانروص یقمو عم هکردق هنر دن دروطدم زحر
 یتدمهیدع ادعرعش یران :رض> لیلخ ماما هعانصلا مش یروطشمرحرو

 یدنلواتباور ترس تیقلو رس ڪڪ كاتم ءا تمد هدنناب تندح

 | ریدقتو یکینیدلوا یوم هلبیرمسکك نیت دحوم نیئاب لوا ثیدح ےک تن
 اھتشاو طایشا هسقن نعي وللوا لیحرعش الان ) رازالوا رعش هرژوا

 هسیا ثب دحو عظع نآرق وللوا هنسن رربو رفنتو ضابقنا دوخاب رربو
 هبهثلئدویق نالوا عقاو هدنفب رعت كرعش باوج جواوب هتشار دلکد هلب وب
 .رعش دارع ندرعش نالوا ه دنصت # رعشلا هانلع امو # اعبار )رد هروک
 كبر لیبس یا عدا٭ میک تن ردنالوا یعبار كسجخ تاعانص ینعی ردیق طنم
 د ید رش صن # نسحا یه قلا مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو همکاب
 اسماخ ) لمأتف ر دقبقد قرف كثلاث باوج هلبا باوج وب رد دی وم ینوب
 نیسم یرع ےک ہت هل وا كعد املا هدنسانعم كنلوق * رعشلا هانملع امو #

 || نح یکی تیدلوا باج هلباوج ابلاغ لاوس هلبلاثماو روطو ساطق هنلوق
 | تنکل # ىر ذي ءاللابرعشلا الولو ( تيب ) هيلع هللا ةجز عفاش ماما
 رکا نکل ر دراو یرامظن هعن نکیآ شمروب # دیبا نمرعشا مویلا
 كسيلع هللا جن نطفت یدالوا تافانم هلفمالوا لاح بلغاو

 ٠  ماظظنوا نکم هن هدرعاش مظن #۴
 برق متکن او اب كنالاعت قح لالهتسا تعارب یار جد هدعارصمول

 هکنوح ردراو تراشاو حمل هنلوق * هلثم نم ةروسب اوت اف اندبع یعاتزنام

 نالوا غیلبو ماد هدح الطصا فی رید هکمزد ویا هدنفل ( ظن )
 مالکلا نسحا نا الا ابطخ مکه تن زرد هعاحضسارپ ظافلاو هلصاوفرب تالک
 دق مظن تح راردیا حدم یناشلا یظع نارق هلیناونع ماظنلا غلباو
 دونلواقالطا مظن هکنوچ ردشلوا ندنس هل اغ مالعا كوظعنآ رق یظغل
 ( نکم)رعش هدنیوکح نعم (یعاش ) زالوا قاللطا ظفل اب دات اما

 تاهجوم هدقطنم بک ردیچسفو ی دض كعنتعو بجاو هک ر اج یتعع
 هد دماع روما هتکح و هدنشحم ثودحو م دق هدمالکا معو ۰ دننه

 «یاعبثم



(0% 
 مالکو رەش هدشپ وب یدک افنار دیعجج كمن ( ماظن )ر دلصفم اعبشم

 ردلبتس» هدزااشنالقنلابر درب رع لصالاف ماظنو نکمورعاشو مظنو
 ٭ نيزاجتا دبنرح بو دیا مهف #

 لاعفا نزوب ( زاج تا ) تلّممیعع ( هبترح) كارداو شناد عع ( مهف )
 هدنرادي ةوبنلا دعب كمالسلا مهبلع ءاینا نکل یک ر بت هنسانعم قلق ر جاع

 هرم ندنباب لیعفتر دشلوا حالطصا وید هرم هیهقراخ ءاشانالوارهاظ
 یکی کیدعید ص ھ رم ندلیعفت هدیوسد صاهرا هنلوا هوبنلالش  هت رعد

 د نیزاوآ هدهده بودشا ۴

 كيرح عع وریطلا ةحون عع هلفعف نزوب دوخاب هللعف نزوب (هدهده)
 اهنبا ءارلا تده دهو ماج لا حاص اذا ماجلا ده ده الثم لاوسلا تعب و

 لوا )رد هیانعمیبا هلی دم كواوو كن هزه (زاوآ ) ز رپ د هتکرح اذا
 # دنق وشعع ناکتنک ناقشاع (تش )یدعس مش ادصو توصییعع

 قل وار وه شمه دیریکناهج كنهرف ین اٹ )زاو آ ناکستشکز دی بنر ||
 نح ال امک ر دراو ل الهتسا تعارب ىج د ه دتبب وپ هنس انعم

 د نازدع یاهصفیدلوا مکیآ ۴
 هتسانعم لال ناغوطزوسلد نداناردهس رع ههشم تفصلعفا نزول (یکبا)

 0 كتحاصفرد صف مچ( اعصق)ر دعا ندنوب سرخانکیل

 هکر دیس كناذرب ندلوسر دادجا ناش طع نزوب (ناندع) یدک هدنحرش

 اه 2 دالواو ردهیلعقفتم بسن *هسلس هصلوا یهتنم اکا

 رونلوا لامعتسا هلفاضا کا :تعالبو تحااصف یک ا ناني داف

 ۷ نا یاغلب نارح یدلاق و

 هدتغالب دوبق نالواربتعم هدنحاصف هکر دغیلب عج (ءاغلب )مولعم (ناربح)

 قرف ندتهج یکیا هدنز هنایمنکآ ر دی رللبفکی خدیرالیفکو رد ربتعم اهرساب
 روک هدنحاصفر در ارش تاو زاسا قاهشم زا روا
 || (هدناذ) زالوافوصوم هلتغالب هلک اما رولوافوصوم هدهلیسنکبامالک اینا
 دهد هده رع تغل رالعنالوا هلعفوقومویرلتیهام كتحاصفو تغاللب
 هکنوح یدنلوا اتکا هلکنا ندننایب هد هریاسهنسلاردرالصفمو حورشم هقشپ

 ناسا هیودنکف رصت هدناسلره هسلوا رو هرهب « دب رع مولع هک هنسکرب
 هلزا تیانع نامه مدیا ذطو ۳ ند درفرب یب یسراف معف یحرولوانوهاو



 تست بس
 رهظم ساعت همولع دیه لک د یسراف هداس ر صقتزپ ریقفوت هيلز مل تبشمو |

 رادیع دم عج هلقاحلا ن نونو فلا هر یا هززوا هسزاو # دعا ( نانعدط)

 e ماش اوهف ل داسو زا للعم لدتساا اات ب تب ادآ هموظهرد

(1% 

 و ادج 3 ادج ادم3یدلنا ) حب لام ناتىئالا | (ع)

eدیسیماس ماتر دعب !اعتاذرب ندنماخشدادح | کزاداهلا لصفا هیلعا  

 FUE TNO رعلاب یلکس نم لوا م وخ ر یس وسر ط یخ

 كمهبلع هلن اجر یواضم هلند ول هزاکردراو لاله سا تعارب ید و

 یخدهنغن درو (ناطق ءاغلب و ناندعء|صصق ن ۵ هتضراه!یدصت نم مخاو)

 یک یتیدنلوا تراش او جملن سد هدس ی کرد و تراشاو وخ

 6 مزام ینایع دم ی دلبا *

 ۱ قلق مزال ییهنسنر ه دّتغل مارلای یردصهردس رع لوعفم سا ندزاعفا (مزلم)

 مازلا هنناکسا یل ا رظانم لها حالطصا هک اماف هنناعم
  رقغلا دقمانل یک ضد ماجا ا یللعم كلاس یکتا

 < مدعم شلوا هلیا رحم یس هلج #۴
 ا ندل اعفا ( يعقم ) مولعم 6ک یدک : دنحرش یان تدب (هلج)

 ٠ | (تب) كموره كب مضخ ه دنس وب هناکیدک افن ینا ز دین رع لوعفم
 ۱ 9۹:6 ناهزال فوم عج هنم هروس نع # اوز ال نآرق ۳ یالآ مطعاو

 ءایما و کام یلبا ضرا ان ) كانالاعتقح هکنوح یدک هدنشور

 ق مکلو )سس لب الت نام هری نایلاع می هنمالک (یعلقا
 ودر هک جن مقام( لها ونا لت هیت تو( ربح صال
 لیقلاام لقلا ) هربظن هرهعراق * هروس یدمهر اب دروک ناصقن ه دنرلمالک

 رکفتلا دعبف بوید ( لیوط موطرخو ربصق بن ذ اهل لبقلا ام اردا امو
 رهظمهنسهرقف(ارکستاو روس مهناوبس-) ح نوع( کی ذلا تهبف)

 هتشا هبت ) ارنک اولع نولاظلا لوقت اع هللا یلاعتف 3 دلوا قدصامو

 os اهرس اب هح الط صا ظافلا نالوا عقاو ۵ كرر حوا ول

 1 ا دوا ما ان ی زاوآ الا ا ا

 ۳ ال 0 دنا نوسلوا

 الا هلع O نالوا حا دساهگر دبح اص حج (باعا )

 ه6ریضح



E 

 هل وا تباث هدننایاو بولوا نمّوم دنلاح یورو ب ور وکۍ لتر
 هدنعبار تدب كن هعطق یز وفط نوا وید ژوب (دص) هد هسرولوا هظ و ولو
 نکا رولک هدنسماخ تنب كن هعطقیمرب قرقوبد كلر (هنوک) رولک

 لوسريظفل نارازهو یالض هیبن)مولعم (مالس) هتسانعم ولرد هدماقموب
 مهفاعردراو هتکن هدا صیصخ هاك ا نعل دصو ی السو صیصخت همزکا

 + مالک ها یسیرب ره كنآ هک #
 لالهتسا تعارب ید هدراتب وب یدک-هدننب یوا (مالک )فور ءء(لها)
 ماعم یعارصم و نوجا تاعام لا هل الهتسا تعارب هّقشِب ن دنغب دلوا
 ۱ نی رک باماتسانم هماعم صعد هدل يصمت ماعم هدعت نودنارابتعا هدلاچا

 هرد هللف روی هليا رک ذلاب صیصخت نیرلترضحنیعجا مهیلع هللاناوضر

 < ناسح بانج هجا یر #
 ءارڪش مالع ن نزوب (ناینعن) اذنیعع (بانج )یدک هد ییا (هلج )

 برض هدتحاصف هکت بان نناسحیسالعا للسو هيلع هلا للص مرکا لوسر
 قوح یرلترضح اباهل |لضفاهیلعابنا ن ناطلس هدنفح ید ردن وا لثم

 هدیصقردرب یضمطان جزار ار دیا حدمیخدارعشزنک نوح یراقدروبب حدم

 || ءاملاهبلبا نيمالا حور همت ۾ E ردلوارعاش(تدب) نس
 < ناسکسا ر دیا لاع یم طد ول ی

 « دوراقوب تدب قلا ندنوب (نام)یدک + ِ در ت شب ندتیپ وب (مظن)
 رایدید ناسعتساهب نخ سابق اهقف هجرکلاعفتسا نزوب (ناسعسا )یدک
 یناصعسا طظلو ییاسح ظلهدتپ وب هتکن)ردیوغلیانعم دارم هدماق موب نکل
 ر ڪا ر ره مظان مب کهتنر دراو هیع دی تعنص سانج قایس هدعج

 و (تسی)ربد ه دنس هدرصق مان هزانطالثمرد هرزوازرطوب یتداعهدنزاعشا

 9 ها عبط رخ مسرولوا ز و رفا روح # ندتب یرونا هسردیارون سابتقا

 ¥ اربیتغالب بعک مه یرب
 باحا سلف نز ول( تبعك )یدک هدهکر ص تاوداويد ف طع تادا (ہھ)

 راعشترهش وید رھز ن یک هکر دیعسا كناش یذ عاشر ندمارک ||
 خو .دهللا لوسر روضح نس ه دیصف < تنا ی قحد دناز شنارعاشرب

 ¥ دب ءاضتسب فیسا لوسرا نا (تیب) هکات بویلیاداشناو اشنا بلتلارهظ |
 مت قطاوبد هللا فویس نم لق هروب * رو فو نا 5



 - ]| هبمکب وراقج نیس هدرپ ندنس هقراكرابم هجن دیارارکت بمکهدمدوب یدرویب
 زویتلا اما بولک ر « دیا لاتتنا هکولم ندکولم و ربندنقولوا یدلیا ساب ۱

 الاح هک اماف یدایا میاضوک ًاللهرکشل هدهیسابع نی رخ هدندودح قتلا یللا

 زدیییکرفصو (اریتغالب ) ردیس هقشب هفب رش ةقرخ نالواهدزم هیلع تلود ||
 كن هعطقیصقرق ( ارب ) یدک افنآتغالب ارز هنسانعمیم داود تغالب ||
 ر دقفحلعاف مسا دوخان رضاح رها ندنظفل نتسارعب نلک «دنسماخ تد |

 + العا ك اهصقلا نيب بمک
 1 یتسدرخرمماهبا هدماعموت هحردعت و رولک هدهنسانعم یل وطرد رع(تعک

 یم دنرخ ار دی رع لیطفمسا (العا )یدک افنآ (اهصق)فورعم(نیب)ردراو
 هلوانیم هلیصفت نک هد هم دقم داوف دوخا هلوانوګا تیامرهبهیفاق فلا

 € رسفتو ثیدحلهایس هلج ۶
 ردلوسر مالک (تیدح) یدک امنا (لها ) یدک ه دتب یکی (هلج)

 ر دحو رشم ه دثیدح لوصاو « دهقف لوصا یراقرف هلی رثاوربخو تنس
 نارق هد هسیا هنسانعم میرشنو نیدن هدستفل هکر دقن (ربسفن )

 ردشت وا هبفرع تقیقخ ه دناسب یتسانعم كناشلا ممظع

 ۱ هری ظنو لثم یب هلن افرعو ړع ۶
 نافرع)ر دحورشم ه دمالک لع یلیصفتو ر دفورعم هلفیر عن نوک[ وک( اع)

 ندتهح زوفط یهاک هک اماق ردیاراعشا هدنسافشانسناوندفدازتیم هللا

 طناسب اردا نافرع هنسانعم تاک اردا لع الوا )راردیا قرف ه دنراندب
 نافرعقیدصن ع اغلا )تاس رح كارد ا ناق رع تالك لاردا اع انات ) هنسانعم

 مدعنب رل هنایم نافرع اسماخ) كاردانالوا لهل ادعب نافرع اعبار) روصت
 راد ق نالوا هدنسمأخ هليا عباروب هتشاراریدهنیر خا تلک اردا یکی اندا طس وت

 || سداس)زعد فراعروئید مع هی الاعتقحندلج اوب نامهردلکدربتعم هدلع
 | فالتخا هدندنکٍ ع اعباس) نالوا لهس یی رطنافرع نالوا بعص قی رط

 نالوالصاح هلبایل لبلد ع انماث ) نالوا زا فالتخانافرع نالوا قوح

 لیبس ىلع هلبا تضابر قی رطنافرع اعسان) نالوا صاح لبا ینا لیلدنافرع

 نيفراع هتضابر بایرا ندلجاوب نامه ر دقوب دیقوب ه دلع هلوا ه دهاشلا |

 ردرافورعم (ربظنو لثم) یدک هد هبکرم تاوداوید ننتادا (یب )رونید
 4 ارجزور قحجلوا مک م رموا

 ٭ زور



(N 
 ( ود نوڪ زور هکنوج تمایق موب نعي اجلا مول نعم ) الج زور

 فو رعم (ازج ) رولڪ «دنعباس تب كن هعطق یعکیا
 اعفش هراز "یهو ر هلوا و 4

 ر ظان (یهو)  RAEییومهکندذفا دم نیدشار تن ی

 هل الا قیفوت یو حرش یلوانف كراظن ءاشا یدنفادجخنالوادح ههلا

 یدبا ٌشعرم هنب دم مه هدنن ایز دھر اکا عضووبد بش مر

 هدشعرم هنندم هدنرلسڏ الاح یدیارصع مهو راوعح هداز لقا“ مورد

 شع م یدلوم هکردقن ككرب رحم مظان هک ام اف رد راورلتاذ رولوا تعم

E RRهر ع یلاعت هللا لاطا ردهدنابحالاحیدلبا نطوت هد  

 ییراتداعس دقرم هج وطنم * توت ضرا یاب سفن یردنامو * هللاب ذوعا
 رولکهدنسماخ تدب كن هعطقییرب یمرکی ویدیعلکا (راز )رولیب یناعتقح
 ردلکدلخاد هدصلخت هسخوب یدتیا فیصوت هلیاراز یتسودنکرب ین مظان

 هدنسهیجساویدیهو هنیرودنکكرپ رحتطان ( هتکن ) ردعیفش عجج(اعفش )
 ار عشلارعشا هپ نعاابهشلا بلح ۶ ضاق ندنناضق هبناغدالب هکر رروس هلی وش

 یردب رب رح ان کی یراق بل ییا یهو ارعش کوک هنترمه

 كني دنفا یهو هبلا راشم هداشناوب شما یی انو یسادنهک ی دنفا دشار
 ىلاعت هللا ةنانعل هدماکنه وب و !تافو لاعت هللا ءاضع شعاراو یرلمودحترب

 | هکرلیدروب یدنفایهو هلوا یهو عع“ >دیسریراتدالو مایپ ارب رم مان
 ع“ كکولغوا نوسلوارادیاپ هدنامزرهطا ید تقو زارب م یدنفادشار

 ررروس ولد شخلوا صلخ وید ی ٍهو ءانپ هنن راساملا وب رد هلبا مانب مصلح من

 هک هیلیا لاقم طسب اذ دعب ۴ 2

 میطان یہ کی رلک دلبا باطخ لصفوید دعباما ) هبططادعب نشت

 HEEE CA اذ دعد هکسن وج یدروب وید ( اذ دعب ) درب ص

 ر دب رع تراشا ےس ۱ ( اد ) هنس انعم هرکص دعب رد رع لصالا ق

 رد هنسانعم كم هودزوس رد رع قضا بیک (لاثمسب (

 ٩ مل هیلی وس رد هن یمظ) بیس ۶
 % رفحا فبعض دبع ول هکنوج یدک ان (یظنو بسر

 ر دبی رع لیفت مسا ( رقحا ) فو رغم ( فیعض ) لوق عي هدنب 3



 3 هل< رفس هلترافس هاربا یدتبا ۴ ۱ ۱
 ( ترافس ) رولک هدنربخاتبب كن هعطق یمچوا یبرکب وید مج ( نارا )

 هصذوح یف ورعد ( لس )ود سار هتساتنف تالیعلیا تداھزنز و ||

 ه دندو دح ناسةطز وب كيب ن دنف رط هین امع هيلع تاود رب رحت مطان

 OW "رک بولوا ی لی ے زو رط ن ناخ مرک ن اربا هاش هلماشتحاو ناونع ||

 ردشملا داشنا نامز لوا یس ه دیصق مان هنانط مک ہت

 ,  ٭ ناهفص ناور رود بوبلبا #۴ 1
 رب يڪ لسلست هدحالطصا هنس انعم نالوحو نارود هدتغل (رود )||

 ۱ 0 ملقا ( ناور )ردیسب وغل دوصقم هدماقمو نکل راربد هل اش ا

 ۱ ی دید دعسر وعح هدضرع هحرد ز وئواو ل وط هح رد ید ناسکس

 ۸ | یراثرضحاشاپداهر E EE هدعاق كب هکلوا

 4 1 یآ یدب سابع هاش هدنرد نوا كس هدوت E > تولا هلا كنج

 | رصاحم اشاب دج ل کک یوا ا
 به 1 بوراو ناخدا اره ناطلس هدشل قرف و لر ه دعا یدالوارتتسم خفن ؟لیدتا

 هم خرسالاحیدتبادادنساورکین ص هاشهدکد لک ونود ید ما هدنوک ی دب

 9 ید یمانعم شب ناور هقشب ندن وب ردنکلم رادلوص#ر هدندب
 ۱ ردهلپ رسک لداص(ناهفص)رواک هدنحرشو نن نم یسماختدب كندعبار هعطو

 جوازوتواو لوط هجرد شب ناسکس یددیا ناهفصا هل رمسک تان هرمه یصا
 تارشحو بوخ یاهو بآ هدنسارارلغاط قاحلا هدضرع هجرد قص

 دق هک عدقردنب و میطظعر سر صخر یسادعو یساویمو لقا یس هیذوم |

 ويد ناهج فصن ناهفصا هدنراهنایم نارا یلاهااک اردنارباهاکتح ورن دمادالا

 هلج لواتس ) تس)رروم هدنس هدیصق مان هنانطرب رم ظاهرا

 ۷۴ هزاهفص هحرکردیارببعت نایهج فص مع ۷ ۷۳۹ هقشد ترابعندلاع |

 ناهاتسا|ندلجا وب یدیا عج كنیرکسع كنب راهاش داپ رس اک لصالانو
 نيسو ياف هبسراف ءاپ هرزوا بی رعت ةدعاق بونلوا بب ردت هرکص یدرارید
 فحم مکھن رک ع نع هاسسا هکنوح رابدید ناهفصا بوتلوا لادبا هداص

 ناهفصا یخدهرولک هدنساخ تس ا دع طق یجکیا یر وندرکشل « اس ۱

 یدک هد همدقم دناوف ودروئلوا فذح یس هزه هدرناو ظذ كن هلو الذم

 44 وچ ناربس مدلیف یتاماقم قوح #*

 ق ها م جهت سا
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(10¥ 
 اشامت نعم ( ناربس )ردماقم عج (تاماقم )

 +٭ مدنک هقارعو دنواهنات
 هج رد حب ج وا ناسکس هدنارپا ملقا هلیعتف كن لوا نون ( دنواسهن )

 ند دنولا هوک یی وص بوخ یساوه هدضرع هجرد قح لب زوتواو لوط

 هللا یضر رع تسضح هک ردطسو رهشرپ عقاو هرزوا هتشد رب رولک
 یناحز قاجار دشلوا هدول س هعقو لی هب زاساب هدننامز هنع نلاعت

 هناهن# یدروبط هدنواهن ند هنیدم # یدرویب ويد هیراساب رع (تب )

 ندیادا مع كل ینلاح قراسو قباو باغ هکر زا ر چر هدنول ییحاص بدالا

 رص تع ی دمه )رروک هدنسابؤر هسیا هت لاح روپ وا هدنتلا بوراو
 نمرب و هار ه2 دعچ هرشطرولوا هریرذلا بصق هد دنواهنوپ یحاص

 دنواهن رایضب رزام ویدراشاب هغغوق هک کک قناع دنواهن هکنامز ه
 رجشلا رشک هدستل هلیرسک كنيع ( قارع)رلب دید یب رعم دنوآ حوت

 هکلوا ندناربا هرواحاب و ردشلوا ۳ هتساکلوا دادغب لفثلا اما هتسانعم ||

 وبد م قارعو برع قارعیح رارید قارع یخد هرالحش لصتم هیهرول رم
 رلب دید ناریا برعم هدانعموپ قارعرایضعب راردیا قرف

 +¥ مدتبا اشام هلیلوصا به #
 هدحالطصا هنسانعم شلا هیلع سیام هدتغل لصار د.عج كلصا (لوصا (

 زاح ییباقم تقیقح عم ییان ) حجار نعم لوا )رونلوا قالطا هیانعم تلا

 لیلد عع عبار ) زرید یراطلاو لصالا ضراعت ےک دن بتسمع ثلا )
 هبلک "هدعاق ىنعع سماخ )رايد هنسااو باکلا ةلثسملا ىف لصالا مك هتن
 لصا هئي رب ره كماقمیکیا نوا ندیقسوملع سداس )رارید لصا ایکس
 ىج هد رلاتنعمول ی دمه ر دلع تم هدرانعمول قر هل وا درعم هتشا رار

 لوصا و لوصا ههقف لوصا لع قر هلوا عج هک ام اف ) رولک لوصا
 ترد و یلیصاحررید لوصا همالک عو لوصا هب قسوم يو لوصا هی دح

 یانعم دارم هدماقموب نکل ) ردشلوا طع لوصا هلعضو هقشب هقشپ ربع

 تلاصو رک دوش ( تیپ )رعاش فوم (اشام ) لفغت الف ردیسپ وخل
 رخاوا هدتب یکیاوب هتکن # عوک زار مروخ ی مک اشات# عاد تیک

 تیشاپ ماهما ندنعاونا یعنص ریظن تاعارم هرزوا یتیدروب دعو هد هخاید

 1 ندیعسوم د یزروپ ره قارعو دنواهنو ناهفصا هکنوج ردراو یعون



{3 
 : 1 e هرزوا یسهغیص عج لوصاو تاماقم یخ دمهو ردیعسا كماقمرب

 || دنواهن رد ٭ ن دناوخ یمه دوخ یاهکلزغ ( تب ) یرونا ر دیعسا
 و را یل رعد : رند تاعا رم هکىدلاق #قارعو یواهرو

 ا هک زار شراندب ات بودیا مرع لک

 یا هدوم یکم ڈنلوارابد ىلا یتعع ات ظفلهدنوب ( راددبا) فورعم (مزع)
 قګ زکس ناسکس(زارش )فورعم (راد )یدک هد هط,سب تاوداوید دک و وم
 ردنب و مظعر شرب سراف تخ یاپ هدضرع هجردجوازوتواو لوط هحرذ
 ار رحت طا نکل شلوا بارخ هرکص یدیا روم تاغ ام دقم هکر دعدق

 0 شمیاش یا ریعترادقمر نام رکدنز روهظون هاش هدانسا ییدتک هلتراقس
 ین او یسآر طعم كن الضَفو لوگ هت رکن مانالاعدقزارمشوپ دیهک |

 ین سیو ظلم یوا یالم هاکسم مو قداس کرا
 | رروس بودیا رکذلاپ ی ی یزارش ظفاح هلسسح ینیدلوا

 هک زاربه مدلوا هلا ظفاح هجاوخ
 هدزاربش هدحالطصارخ وا یک هنر دیزاریشانفدموادلوم ظفاح هجاوخ ارز
 .هجاوخ میکه تن هنسانعم داتساهدماقموب (هحاوخ) ردا میرصتولدردنوفدم
 ۱ بدا باب را ت داع هکنوح رولک هدنتد ا كن هعطق یم زکس ود داتسا

 | e هسا كرىد| عاش ره میظتیارب هد رک کت ةَسباس ادا و هغلاس ءا رعش
 FE یسودرف میکح الثم رولوا ی نرحر كنمسا ہک لوا هن اکر ار دیا ےن مے ہلکے ظن

 سادرس ییعع (زارمه ) یک ظ فاح هحاوخو یا لول داتساو

 % زارمهلاوحاهبهرکید كب *زاسمد تسدول عبط “ابد رحود (تس )زعاش

 ۰ وچ اردا تیک هبا سار عش

 رد هنساتعم تفلا ( تنفص ) رد رعاش عج (ارعش)

 ]زا هک ءاردیکن دنشور اشناورعش

 1 بلقلا رهظن ء(اشن ا) یدک هدنحرش یشع ثلاث تبب یناسب (رعش )
 ۱ لاصعفا هلیا هرم هدنرخآ هدنناد هنسانعم كمت وس هيل ط صم ی ہنم ناک

 ا بااو اشنا تایرا یی هرم ۵ نالواعفاو هدرخآ وللثموب ر دی ردصم كتاب

 ۱ اراش اعف اف قمنا هلوا فاضم هتشرپزکمرلردپا فذح یزکار مش |
 كت ارا نفر دمه نییاو تداع ىع لف كنار ( شور )
 رد ردصم منا هتسنعم شب دو هل.داحا نر he درخآ

0 



#۲ 
 + تاغل هت م دیشقیا لحو فشک #

 یدک هدنحرش عسات تیب ینایب (تاغل) رد رافورعم (لحو فسک)
 ٭ تاطلغ قوح رکم ه دزب شعیا راو #

 تا طلغ یکی ی دروب  دنظفل شیک ی «دنعبار تیپ كن هعطق یجندب فرق یکن
 ٭ نابز صوصخ هرانآ یسراف ۴ ر دطلغ عج
 ءا ا ءاب ىکەدب :رخاردکعد هبسراف تکلم (یسراف)ردیتلع كنلقام اک

 کس راپ بردم سراف هک ردطوبضم هلی ار نوکس هدیروعش كنهرذر دتسن
 كسرافملقاوپ ردلوقنمینیدنلوا هيم هلعسا حوننب ماسنب روساننب سراپ
 بالا لصفا هيلع ایربک لوسر ه دنفح سرافلها ردیا هللادچ هدنحدم

 اسراف مها نمو اشیرق برعلانم هعلخ نیب نم راتخا هللا نا ) یرلترضح

 اقلعم مالسالاناکولو مو را مالسالا ىلا سانلادعبا) هدنادلبلا مهمو ردشمرویپ

 یر رهشو یدو دح هک دلکر دی وره ید یدح (سراف هلوالتل اب ملا

 یدالب هدعاق)ر د روطسم هدابفارغج بتکیاوحایاسو لاوطاویضورعو ||
 تندعطق یب دی مرکب وید لد (نابز)مولعم (صوصخم)ردناهفصاو زارش
 ظفح اف د هحراج «دمافلواز دف هدماتمو یکتا رولک هد کا

 هک ناناپ یب ید یتاحالطصا #۴
 ود نن تادا (یب )رولک ینایاعبشم هدنحرشیناونعیوننم (تاحالطصا)

 تدب كنەء طق یعتلا ی رکی و د هل وص ( ن ااپ) یدکهد هک ه تاودا |

 ردرافورعم (لأمو تغل) 4 لعهدراتفل هصترد هقشب ۴  رولکهدنرشاع |

 چ لامعتسا ر ونلوا هنوکیریغ
 رب ی مظان میکنن هقشب ىلأم « دلاہعتسا هقشب ىلأم ه دتل كن احالطصا ینعب

 عج یت احالطصا نالو! ندلیقوب هدیونثم لیذلا لیوطرب هد هفحرخآ
 مهفاف یدلوا لع كل وا تدب تب وب هج ریدقتوب رظتناف یدلبا بیئرتو

 ۱ ٩6 زاربش شعتود هنیلقا سراف ل
 هجنشیدب ینوکسم عب ر هدنتق ایفارغجلها (میلقا) یدک افنآ (سراف)
 | ملقا هنجسفره كلا هتشا هدلاح یتبدلوایزاوتم هیاوتسا طخ هکر ردیا مسقت
 || نتكلم ره هکلب راشعا راتعا ملقا رب د یتکلعره هک اماف را رب د قیفح

 یمکح میلقاو یرابتعا میلقا هچلقاوب هتشار اشیا قالطا میلقا هنیرلمسق
 || یدک افن | (زاربش )رد داره هدماقعوب لاحرهب رارب د یزاج ملقاو
 سس



6 ۸ 

 ٩ زات نابزوا بوسنم اکا
 مکه شرب د یزاربشناسل هس رف ناسل هلبسح یني دلو | سراف *دعاقزاربش نعب
 ردرلفورعءزاتم و نابزو ( بوضن ) هکنوچرد هلی وب یخد هدعاق هدتسن
 ۰ ٠ ٠ #ىردىظافلاكرلباهفصا # ۹
 ءار و یعق ككلاد ( یرد )ر دظنل عچ ( ظافلا ) یدک اف ( نافصا)

 یدی برع ناسل هکنوج ردعونرب ند دیسراف نسا هی مک لا هدو دم
 یعاونا كبو نکلرد راو یعاونا « دکنسراف ناسلیکییب دلوا هرز وا عون ۱

 مرک  لوسر میکتت ردیناسل كرابن افصا هکر رید یرد هنیرپ ن دنا ر دشب |
 هبسراقلاو ةبرعلا ةنِجا لها ناسل)یراترضح لسو هيلع یلاصت هللا ىلص
 جاقرب ه دنا هتشا یدالواربعت نوت ويد یزد هک اماق ر دشمروس ( ةر دلا |

 كنيراهاش داپ مغ کردیا لقن موحههداز اشای لاک لوا ر دراو تورا
 كنسراف هدموبقنب هکشمروبب هیبت هدننامزرش درا نب روکم ارهب یروهشم

 علبا هلن بن اکمو تاوریو نیمارف هدم هناخ رفد و ن وسنلیوس یعفا

 راب دید یر د هنهصقا كنبسراف ءانب اکا وید نوسنلوارب یت هرزوا یسراف
 هدحاحک یناوعح هاشو دنه دجشین ان ) هنسانعم ب وسنم هیوق لصالاق |

 || ندلاع فارطا هدننامز رابدنفسا نی نم ندنرهاشداپ چ هکردیا تدار

 ه دیسراف یدرارابا مهفیتاسل كني رب رپ اما رلدلوا عج هدنسوبف بواکقلخ
 یدیا راو قخل صوص كت الو ره هکنوج ی دراراب وس تخل نوک ا نوک

 بو دیا عضوو بتر نع | كنبسراف ناب زیساملع یدتبا مما نمھب ما|
 یبحاص مچ مونقا ٹلا )رولا كد یناسلوبق عی رایدتبا هيم وید یر د
 رخ وکو زانوق هکر دزاو دقت اطرب ه دنس هبحان زارمش هکر دنا تباور هلب وش

 رار دیا ریبعت یر د هناکم یراق دلوا رلناو رلپ وس یسراف غیلب و صف
 روهشم كنيدزي نیدلافرش عبار )یدوم اف اذکر ادد یرد نوهلنا
 ]| یردو یز اتب # قرش دض مهاوخراب لعلز ( ټن ) هک ن دنسام دسو
 هلوا یراف قلطم یرد هلوا یب رعیزات هکرونلوا هف ٭ فیععتو بلقو
 ۱ ردروطسم هدیروعش كنهرف هکر دراود تالیصقفت هقشد ندنو ےھفاف

 یکیدلیا فشکو لحن یرد ظذلوب كرب رح مظان هسپ دلوا مولعم لیصفتو
 || یرد هنيا هنوکهیسانبم نالوا حما هرو هنهخګا نعپ یدلواندظافلا
 | هدنافصا هب وفص تلو د هکمر دیا مهفهلیوش ربقف شعب تارانافصا الاح
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 ةيولهفلاو لكلا عي ام ىلع قلطت دق ةيسرأقلاو ةيزاريشلاو «

٩6 ٩ ۲ 
 و

 لیدنو نامز لیدبت ارب ز هلوا شلوا یر د ی رانابز هرکصن دکدسا تا

 ر دلسو روهشم ناسل ليدو تداع لب دیو قالخا لب دین هلا ناکم

 ٩6 یریزاربش حد كنیولهب
 یرسک ن هدو دم واوو كمالو ینوکسكناهو یعق كن هسراف ءاپ (یولهب)
 هح ریدقتول ردنوګا تس ها ۲ ا یک هدیرختآ هتسانعم ب وسنم ه هولهد

 «ازارمش یولپم هناکل شعا ندطافلا یکیدلبالحو فشک رب رع طان دوپ

 مان نادلبلا مج نکل هلوا شا حک وید یرلت اسلو یعسا ایسا ونو
 یناهفصا رج ده رد روطسم ین دلوا ناهفصا * ۳

 اءدقسرفلانا عا )ر دوپ هنیعب ترابعیکیدلبا می رصت ۰ ٠ دهبنتلا باک
 ةبزوطخاو < هسرافلاو ۴ ةبردلاو ؟ ةنولهفلا !یهوهنسلا هسجخ لع ىر

 یر د ؟ ناهفصا ۱ نادلب هسج ىلع عقب مسا وهو ولهف ىلا هبوسنم

 هیزوحر دولپ برس ولهفیهتنا ناچار ذ هدنواهن 4 نادم

 شا حح هلب وب ری رحم عظات نکل ر دیرلتکلع زی ربنو ناتسزوح یکیدید
7 EE NY عا هللاف 

 + راذکو نو دیا ییلقاوا نوح و

 یدک افنآ (میلقا )یدک هد دکر تاو دا ولد لیلعت تادا (نوح)

 || یضام ةغص تشک هکنوحرد هضرع تقیقحهدنحاسو رس( راذکو تشک )
 هدنسداس تدب ك ەعنار دع طقوب دلکود نتشکی ردصمردردصم ےسا هرزوا

 نتشاذک هلا ارویعد كن هدودملاذویعض كن ةيسراف فاک (راذک )ار ولک

 هنس انعم كتکو كمک ر درادضم سا هرزوا لس هنیص یعا ن دن
 9 رارتو یکم نامز قوج #

 لوارلیدتبا فالتخا هرزوا لوق ترد ام < کل رد هنسانعم تقو (نامز )

 كالف رادقم عع ثلان ) سلطا كلف هکرح ییعع ىنا )سلطا كلف نعم
 تو دیاراکنا ین د وجو نیملکته هک اماف دوجوم درج عع عبار ) سلطا

 مزج وید یراتعا او فی رعد وی د رخآ د دج هبر دعي د دم نابه
 ردرامولعم ( زارق) و ( تکم ) مهف اف رای دشبا جیرصنو

 مولعم ( رفس)هدوه نعع(ثبع) 4 مرفسوپ ویدیو بع
 هک مرت ارب هلیا ی دیما قلاق $



 ) | یاجمقوتو اجریعم هلیدیدشنو یمن كن هدو دم معو یعط كن هرمه (دیما)
 | فورسکرثا )یاشکب دی واجهضور زا یلک#یاشکبدیما هغیهلا(تبب)

 ردرلفورعم (روطخو رطاخ) 4 روطخ یدرلبا هرطاخاعاد
 ردقورعم یراذظفل 3 روفوم غیلب یس مدیا هک #

 ح : هک دونم تغلر عزا و

 یاب ذوخأم ندمظن ( هموظنم) ی دک هدنحرش حسان تدب ینابب (تفل)
 + همودخح ره هلوا مراکداد یدک هدنحرشرمشع ثلاث تب
 هدیرورضو یوکس لصالاق كلادو یعق كە دود هست ءا (راکدا )

 ( یاش هفورطاو هفعن نعم هلبا ارو یف كن دو دم ةيسراف فاکو یرسک
 / تسیدیمون غابراکدان # اهغاد دراد هکسب زا لک خاشعتسد هتشک(تدب)

 ۱ هدنرهداز رابکه رم هيلع تلودمزب نکل مولعه یس وغل (مودحم) من رمرسر
 | ندنلو د رابڪ هکر دقنربرح مظ ان هک اماف ر دشل وا هر تفّقح
 دروس ولتروص لک د ند راکه ناکه اذل اراتم-او هسفنل اعضه هد هنيا

  مهاکآ دلو مه هیوقوا ل
 (هاک ۲ ) فورعم ( دلو )ردیا اضتقا تریاغمر دفظع ,تادا ( مه ) ارب ز

 ر ولک ه دنسماخ تدب كن هعطق یعشب ی <

 د مهللا فطاىلصاحكمرع ¥
 || بحا نا ہدف رش ثیدح هکنوج ر دهللا فطا ینیطل مان كني رافبنم دلو
 هیربخ هرکصن دهفع قحردشلوادراو نجرلادبعو هللادع هلی مکشامسا

 e هرد هللذردشلب اتد رو یظنتیخدراعشنح المراکدا رب مانی هلیمان هقطلیلدب یا

 دڳ زه یردق یدیا دوان كيل

 تادا هلا فاکو ینوکشکن هیتحنءاب ویس هلامارسکلاو حلا نیبكمال(كيل)
 رپ هنلوا بودیا فذح یناکندنرخآیهاکر دففخم ندنطفل نکیلردکآردتسا
 تب ك هع طق ی اويد قو (دوبان)رارد جد لو بودیا لاخدا هحوتفمواو

 تس كن هعطقیم دی نوا وید تفرعم (زه)فورعم( ردق)رولک هدنسماخ

 یر 4 لرهکو ردییچقیدبغوب رولک هدنربخآ
 هدماقهون نکارولکهدنلواتب كنهعبار هعطق ویدوجتا( رد) یورعم (تبق)

 یدک هدنح رشیرشاع تدب كن هح ابید ینا (یهک )) ردهزالیدیدشت كنار

 ۱ هک رز و نهآ یدیشلوا رایمکب #

 ٭ رامکی

1 

ia Saas naan a û yer 

reer 

  3سس
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 هوا كن هعطق ی زوقط و

 ك رک ایرکی ود نوتلا (رز) صد( نهآ) فو رەھ (رایع)رواک

 4 زه دقن یدیشملاق هرسان $ رولک هدنعباس تدب ||
 (دقن)رولکدنعبار تیب كن هعطقیجنرکس یرکب وید خا بلق ( هرسان )
 واو هدننابمزمه هليا دقن هدعارصموب هتکن یدک افا (زیه) فو

 درجو دقن شرت هرسانو هیلببخت هراعتسا دقنو هینکم هراعتسازه هسزالوا
 ےھذافرولوا هحرصع هراستسا ره دود هسزولوا واو هک اماف ز واوامه

 + لک یدیاربارب هلیاراخو سخ #*
 هدنعباس تدب كن هعطق ىج زوقط یرکب وید بوحروج (راخ) و ( سخ)

 رولک هدنحرش قاونع كن هعبار "هعطق یتا ( لک )ررولک
 + لبئس یدراب هدنتلا قابا

 نافرعو لص داندزا * هدماجا 5 الم ماکنه هلن وب ندزرمگر) لرعاَس هدنب ول ۱ ۸

 اقح هدابز لاک هدانز هدنامزوا هکراو تراشا هتنوعضم( رولواریتحت بحوم |

 هدیجتر قانا دسنقوط هلفلوا ربارپ هلا راخو سخ لک هکنوج یدلوا هلبسو
 هناک یهجووب ردقوب رو ذحرب هدعلوا ماوع مادقا ریز لبتس هک ام اف رواوا

 هدیسر لوا ندلکلنساریز رد هلبسح یتیدلوا لضفاو فرشا ندلک لبن
 رولوا یناولاو عاونا هکر د هفوکش ول هحار فیطل لومو فورعجر رولوا

 هدیاصرب و یرا یس هناد رولوا یربطن ی تباغ قرارقو ضاسورومو ینام
 رم دالب هدعاقو محل تخف یاب یحردشلروک ك د هی.هلاد یرکی زوب

 هلکو دبح وت هلک ن دنرالبنس روخا لبج نالوا ین ابینشپ كشعر "هنیدم
 معس "هدیسر ندنمصب لها هیاهن یہ ینغیدلوا سوقنم هلی رطف شعن هعلوح |

 رووا لیصفنو مدعن هرزوا لک لبنس ید ندنهحوب هتشا ردشلوا رقق

 هجر هيلع ی ا ترضح ارعشلا عدوا څر ید ندتهجوشو

 لیوط تی دعب ارصع قا ءادتقا یارب رز عاش نلک هرکصن دی ابلا
 مطا رب نل 3 اح هعاحو تمد ؟هحاو یکی من یس«دیصخ لس لیلا

 ره ندواسلیانس مظان لبنس هدکد شالنس هلیسارعش كن رصع د رب رحم

 مطان هد وب دہر هردییکح كنکل هداز لبنس هنب ابلاغ یدلوارتبوخو

 لنس هپ ندنوب ردراو جد نسح ماهیا هنغیدلوا هداز لبنس لریرح
 زر رس هدتفل تک هدط تکی اکحاوی اونا هکر دعا یخد كنورادرب



  VFا 1

E هک رازو هلان بودیا هدنع,نشاک #۴ 

 | 9ع )رولک هدنشات تبب كن یر عت دری س ( 1

  | ۱هدنمانم تیب كن هعطق یا نوا وید كمك هاو قم ( هان یاس

 رول ک هدنساخ تس كن هعطق رب یرکب وید یهلکا (راز )زولک

  $ 0رازه یدیا هیس غازوریب

 اید ها هد ندا عبس جوش رک جت عجیب
 | فصو  E E E RE)ن کر ۱

  ۱یکزووا وید كوا او وعر لیکن كن هعطق یجن کس قرق وبد درا

 هعطق هدلاخ ینیدلوا یکرت فصو ( ور ) رولک هدنلوا تدب كب هعطق

 كن عرق واود هغراف ( غاز ) رولک هدنعبار تس كن هسداس

 رولک هدنساخ تس كب هعطق یر قرق وبد هراق (هس )رولکە دنلوا تس

 ) حر هدنحرشرشع سماخ تر كن هعطق حسب فن ف وید لبلب (رازه

  #* ۱داتسا یدرمرنس وک نر رهک +

 ) وید هجاوخ ( داتسا ) یدک هدنحرش رشاع تب یاب (رهک
 ر ولک هدنرخا تبب كن هعطق یا نوا

 ¥ دات لک تردق یدبغوب £

 رد ذوخ ام ند دقن لاصف نزو هژدا دی دشد دان شوم یا ۰

 # نی زرح داشان ل د ندببسوب ٩
 ) یادی نوا وید لکوک ( ل د ) یدک هدنحرشرشاص تیپ ینایب ( بس

 تبب كن هعطقیمتلا نوا ويد نوزح ( داشان ) رولک هدنشلات تب كن هعطق

 ر دب رع نوح نعم ( نیزح)) ر ولک هدنلوا

 نیناو هآ بودیا هدننحم مک +
 ارج رو او

 (  ) ۲(نینا ) رولکهدنعسأت تد كن هءطق ی درد قرف ود كیا ناغف

 ردس رع دنا زوکح نم ءآ نمم نی نژون ۱

E د هراتفک یدیشلوالاحیب 

GOD فورهم ( لاح ) ی دک هد هنک ع تاودا وید ین تادا ( نر 

 هدنحرش یسیات تان كلی هنا هعط ويد زوس کلور  ۱ 0

 ie داد و f هرام# لوا یدیاکبآ هکناص



#۲ 
 وید نایلوا یبصن ( ہرا: ) قسامکلال ین لعفا نزوب ( مکیا )

 رولڪ هدنسناب تس كن هد حد ید: نوا

 < لیلج دنوادخ فطل ناهک ان ۶

 مولعم (فطل)رولک هدنسیناث تدب كن هعطق رب یللاوید رسنآ (ناهک ان)
 (لیلج )رولک هدنسینات تیب كن هعطق یزوقط قرق وید بر( دنوادخ )
 ا ءامسا ےک هت A f راوکرز هدیسراف ردیف رس مسا كنالاعت قح

 # لوح یناهج لاوحا یدلیق ل رولک هدند ادعت
 یرکب ول نیک ییکن اھج ےک هتن اند قع ( ناھج )ردلاح عج ( لاوحا )

 ردردصم هدننزو لسیعفت ( لب وح ) ر ولک هد تیپ كن هعطق یکیا

 رد هفورعم یراظافلا 6 ماننزنسح بک هیابند یدرب و #
 هک ماکب ورورسم یس سصز لد لها #۴

 قاب رولک هدنعسان تیب كن هعطق یعجوا قرق وید نربا هتیدا مم ( ماکب )
 ¥ ره یالاکهش نردقیدل و 9 ردمولعم ندعسامراظع)

 هدنیساخ تبب كن هعطقی دب ییرکی وید شاه( ال اک ) فورعم (ردق )
 ر ولک هدنربخآ تسب كن هعطق ى دی نوا ويد تفرعم زنه ) رولک

 + ردق داقن ی دلیارابتعا ل
 ىع هلیهف كلاد (ردق ) یدک افن (دافن ) فورعم (رابتعا )
 ر دلزپ ۸ قالخ ترضح دارم ندر دق داقن ( هنت ) رب دقنو اض
 زب وج فیصوتلا قی رطب هک ًاماف هد هسیا هبفقوت هلا ءامسا هکردق هن

 رولڪ هدنحرش ییئاوا كن لوا ةعطق مک هتن رلیدلبا

 هک ناشبلاع فصارب نمی
 یظل یا رست یرهاظ فالخ نعد الع کر دق هنر در سفت تادا ( نعب)

 لامعتسا هدنلح لرخآ ایهدحا هنبردی رتکآ هد هسیارلیدیدربسفت یرهاظ

 یفصا ی رب زو كم السلا هيلع ناهلس تیرضح رحاه نزول ) فصآ) رونلوا

 | لق هب كيتآ انا باکلانم لع هدنع لاق * یلاعت قح هدنفح هکر دایخر نا |[

 ٭ تاقتا ت مارک ولاو (تیب ) كيب سضخ یدروبب × كفرط كيلا درب نا
 ءارزو مهل+ اضبا بادآ ة موظنم رتفلا ةةمال# ناملسو ءادردلا ناو فصا نع

 | ذو رب رهاموعهرکصنکل × نالسو ءایخرب ناک مهلکف *اولع كول اک
 نایلس رک ( تیب ) یناعلاوبآ هیانعمیکیا یدلوارونلوا قالطا هرمیدت بحاص



 کد

 ۱ ۳ تحسن ۶ ی لا 1 دا

 ۱ عا رولوا ناشید هاشداب دار هسرولوا نوا تبس ر ا ءاب

 كعد ت وسلم هت اشدلاع هاش داب
 کولو |

 ۱ ییکرت فصو

 | رولوا فصآ تفص یلصاح رولوا ندنلیبقمشج هایس بولوا
 +٭ یارود مّنح ج ر دفص

 ۱ هک هنضرعراوسهش ته ) یناعلا وبا رداهب و عی” نعم (ردفص)

 کنی هدنلصا داغ وزور ردفصو رادورک ناولهپ# نکس رکشل

 1 |: ۳۱71500۳۱۱۳ OEE کدی ۳ ر یالآ

 ِ ا رام نم ظا ندی رد نالواهتسات :عم قکرب افشحو

 ی هایس دییکوت فصو هتسانعم ولع ج )م روح م) ردففحل اعاو

 ا انان )ر ونلوا قالطا همالسلا هيلع ن ترش الا )میگو یکک

 | روئلوا قالطا ههاش دیشج اهلا )ر وتلوا قالطا هننرقلاوذو هردنکسا
 ۱ یر فلات تس كند وُشود رونلوا قالطا هر ادتفاید هاشدای ره اعبار)

 شح ) رولکح هدنحرش
 ردرلفورعم ) یارودو

 < یدتبا ترازو ردصرو ز ¥

 2l نان قبر هدنسهاخ تبب كن هعطق جت رقوید تنیز ( روبز)
 یدّتسا ترادص ئارآ دسم دل

 نیاز ارا یحشزب ( دنسم )ر ديب 3 لجن

 ندنطمل نسارا ی تد كم دعطق ی رد ےک رد (یارآ | ) فو رعم

 فورعم ) ترادص ) ردففحلعاف رتا دا ارا

 + فرش یدلک هلا یتاذ هتلود دل

 رسعابنا هب هیر خآی سفرع هک اماف مولعم سد وغل یانعم ( تلود )
 ۱ ملقارب ند هیفرعملاقا یر دی صخح“ یکیا ندلسنرب هبترم یت دا القتسم

 رار د تلود هنعوج اعم هل راتنطاس ناکرا هرانوب هتشا را هدنا حرص

 | هلبا موحیح اشاپ دجا یسیلاو دادغب هدنځی رات قرفزوب كيب هجربدقتو
 | طقف هکنوج عید تلود هلاخ بسامط نالوا نارا هاش بولواصاعم

 | هدهصدقا ند رات لوا هک ام اف ر دقو یرخاو لوا یدلوا هاشودنک
 | نددحاو لست ولنا ه ز وح ر وئلوا قالطا تلود هژهداز سووربم نک

 هی حوا



 رد رلمولعم ( فرشو ) (تاد )رد هتس ڪک رشن جوا

 ۹6 فلس داحما رلت»شمروک
 یکی نیدلوا فی رش عجج فارشا مکه تن دم عج (داحما) فورعم (لثع)
 یکن زج هو نیم دقت ردید هیفاضاوومآ ه دیسکیا ردفلخ دص (فلس)

 4 دیج نخ یکی کاب صا ۶
 ۹۹ رع لاصالا ق ه دق رع کاما هزدیع*ردصم دوخاب ناکمیسا هدتفل (صاخحم) ۱

 یرلکدیدعلطم هدب لوا كت ه دیصقف دوخا كي هعطو دوخاب كبسن دوخاب

 رکذ نت رابقل « دنع تس ارعش رکا بورد صلح هلت رخآ یک 0

 ك وا ذعطق ( كاپ ) راب دید صلخح ازاحم ی د هنیرابقل نوع نا
 ه دعا ر مص د وب (هیش )ر دقورع» ( دیجو قلخر رولک هدر ووا

 ۳ او ملت و تراشا هنغفدلوا دیج دوخاب اف تار ۱

 د دنعش ینا نیکی دوعسم مت 7 :

 (دوعس ) علاطو تح نعم دوخ ارتخاو هراتتس هدع اقم وب ( ع ) |
 ON ورم ( تاج و رع نوت منا

 € نجحزلا لیلخ مانه نعي ۶
 وار یر ادا كمدآ ای ساتم سا دا (مانمه) یدکاقنا یئاس (نعب (

 ماد هد هکر ح تاودا وید ممییعع مه هکنوج رارب د مانمش هني رو ره
 (نجرال ایاخ )رزرو ه دنس داس تاب كلی هعطقیم درد قرق وید دآ

 بغل ٍكمالسلا هبلغ مهار ترضح ی دبا هنسانعم سو د كن الاعتقح |

 هیتر یدروب lz) میهارب ربا هاذ او )یلاعتقح مکتیدلوا یراق سش

 ر دراو مالعا نغیداوا لیلخ یرامب رش مسا كبارا شمر زو ید هدعارمص موب |
 < ناسحاو لدع رهطظمر دوا یک

 یسیعرش ر دھو غف یس وغل (ناسحا ) روج دض (لدع) مولعم (رهظم)

 || لات ناف هارن نکنم ناف هارت كناک هلا بعت نا ناسحالا) ه دقي رش ثیدخ
 ر دراو تراشا هنغد دلوا یسح ءاعساره ظم مع ه دنوپ هن اک ر دش لوا دراو
 راد زاو جد زمر e (ءاعسلا نم لّبت ءا الا ) هعشإ ن دنوب

 ار ریش :یعسا تیصاخ یدلق و

 رر و فانيسا هلاوس ويد هن هجو هنوعصموب هناکر دمولعم یراظافلا

 46 ربسیل اع وب ی دلبا مع #۴ 0



37 
 ۴ اار واکدنرشام تدي كنەنلات هعطق وب د قوط ( رسد راو ماعو تمہ

 زا < دصرد دص رد وا هلصلخح یعسا #

 ۱ Fh اور د هتسانعمزوب هرکز وپ (دص رد دص)ر درلفورعء ( صلختومسا)

 9 ِ Ss (دص)رد هدتنایم دص کد دا رد هکنوحرد هنسأتع» زوب هدنمازو

 ۳1 3 هددنک تاوداوبدفرظتادا (رد)رولک هدعبار تار دب كتهع 3 یمزوقط
 جوا (ینععلح)ردشلوا فرع هدف رظ یکی :هدیب رک کل یک

 ۱ ِ نک« ولرد

 e هتشاردقوب تناهن هنس هصاخکر دتفورب فی دنامیع دصرد دصلوا)

 کر اقا ه هم تور سل بس نت
 ۱ 2 ییاازمو یقاییح نالوا «دننافصو تاذ یدماراوردعماجی هرکس ا ا

 ۲ لب ه دتفو | د ادا هد میگرن ارش( هی رهلواكعدهلبا ساقورکف ۱

 دنا ا هنع هلا یر لع ترضج ج یدیا مالسلا هيلع مهارپا ندیا

 هتشایدرولوا باب رفظ هیاهنیپ هنناکرب كن درا بودی عضو ققضو
 عورد هنع یلاعت هللا یضر لع ترضح ندا عضو قفو دعاس

 9 سیف هکر لر دیانایبهد هج رباز ضب یدویهتنایدرولب هلن هدانز

 7 3 رب کح نر نرق دعب اه ؛ یدکح یتقفو ةئامف دام هلبهلاماهلا هیدحولر
 ۷ 2 ردیاهدهاش : اوخقوجو یدرردبتعجایه هدنامز ایهد دبهادرب

 OE تیدلوا عماج یی هرثکص اوخردقوپ و وزی ذو لما را

 هد ها هور دلتشمیبهاخ كيب نوا قف و ةئامف ذئام هکنوج یمکح |
 ۱ 2 1 تاق وطم تاعفدلاب هئام و یف الابخدبه رولوا دوجومررکص هرب 8 ۱

 | زوب «دنمازوپ ناهجو)ل رول ن نالوا انا هقفو لع مکه تردعماج یبءدیدع
 | هلوا كعد هدیا عاقجا صاخ لبا مساهدنلخ دهن ئام فلالادعدرک هتسانعم
 ۱ هاشداب یدیادیج لیلخ هدندودحیدینافطزوب كي مظعا ردص هکنوج

e EY HYاتت اندونوامھف خد دیا  || # 

 و

 ادا

0 
 ودر

 هرزوالوا و  ye Nett Teوخد | ۱

 هتشا ر دی داع هکلب ینکا لوخد كفيرعت فرح هپاقلا هکنوح رد هل.طرش
 هد رغ كنوا هدنکزت 7 هک ی ةدعاق ی اصاح) دصرد دصقباطم کوب

 لر وبّرم دم فالآ اجو ووپ رولوا كعد فالآ ةرشع

3 1 

1 ® 



RR °فنی  
 رولوارب ب نا کس كيي هرزوایسلصا حرط «اربک لجج نالواروک ذم هدنحرش

 دار رخ ظا هتنا) زومزلها ىلع اذه لثمن ال اک زوم رمل او مرا قفوتف
 هللا دع و ل کج دادیعپ هد هتیلوا عح قيق درب هلب ول ه دنس ه ظ>الم

 مهفاف هرد هللف ر دقوب یجد یولخ ن دتسانمر دق یسامه هسوب كنيد

 هب د.صر لهاینآ شعبا زمر هژر وب 1

 لها تقیقح ردروما قیاقد دصتم و تربصب لها دارم (نددصر لها)
 الصارد هلعولا ع ز یسیموح لع رم هلع تاود الاح هکدوح ردلکد دصر

 دارهرفح باڪتاو موج ع بای راو 2زلهارک او ردقو یزرابتعا هدصر |

 كيلع هللا حة نطفت زالوا قباطم هعقاو نکآ رولوا رو اج یدو وب هسرونلوا

 4 تلدو ند مطار دوا ۳ ۱

(bl)(ند) یدک هدر شرشف ثلاتتس یاب اب ر دلعاق مسا ندید  

 تیب شب ندتب وب یناس (تاود)رولک ه دنحرشیناونع كن یوا هعطق اس

 6# تبسا ناهج هدنتقو ی دلوب ۶ یدخ :دشاس
 4 مرک لهآ قو فیس بحاص ل ٠ ٠ رد هفورع»یلتافا| |
 یوا كنوب ۰ دتلودو نیدمظنت 7 کوچ ردلاکر دنالاک هیارزو تفص جواوب |

 هک یه و دوجرپ و شناد ندعم و ههر واو دهم اک

 كن هعطقیجلا نوا وید ړع ( شناد )ر د هلا لادرسکی یص# ( ندعم )

 دوج) رولک ه دننواتیب كن هعطق یتبقرق وید ولط ( رب )رولک ٥ دنرشاع تیب
 96 نادانبو ماکب هدیرودیدلوا ۱ ٍ رد رلثورعم (یمشو

 تیب كن هع طقیجندپ قرقوید ن ریا ةثیدا ر ( ماکب ا
 ةو ا داش )ر ولڪ « دنعسا

 < نارو هتکنو لد لها ثیمز# ١
 || كن هعبار ةعطق هنکت ناب ر و هنکت مچج (نارو هنکت ) فورعم (لد لما
 یدک هدەکر ھت اوداود تس تادا (رو ) رول کح هدنخرش ونع

 « دیره هدقدلوا مهردق هلیوب# اه
 ۰ دنربخا تس كن هعطق ید نوا هد تفرعم (زه )ین وزن 6ربک)

 ردي رعلوعفممسا نده داب ز ( دیزم) رولک ۱
 < دیدح قوش هد هيه دنبی یدلک #

 ٠| دما ةموب رولک هدنشلان تب دن طق یکم یرک بد یک( دی :

۲ 

4 



 نر

 فو رە ( دیدج قوش) 1 دیا یک ندنسفت رنک , رک مظان

 ۱ < اشنا یمظاوب نعي بوبلیا ۱
 یدک هدس لب یی یکی( اشنا ( ید رکج اقرب ( مظنو ی عي ور

 < ادها م دتا هنهاکرد 0

 رباکا ( هاکرد ) رولک هدنشلا تد كن هعطق ی رب ییرکب وید قاربط (دلخ)
 3 مو ء (ادها )رول ک هدّشات ترن كن هءطق ی درد ىلا وید کیش یو ۱

 ۱ ۱ + یرهک مارک داخ هک ۴
 2 مداح )یدک هد هک ھ تاودا هدل العن تاداو طب ر تا ادا )£(

Eرب ی شل كسب ىلا زولوا ین ابرد مو دت  

 ید هدر تی یاب ره نده! (یرهک)[
 هک یر هاتا یهاکر « دیا # 1

nرظن و ( هلاحا) رولک هدنسنات تدب كن هعطق ی دب للاود ھاك(  

 6 ترهش م هفح هلوب هلفرش لوا 6# ردرافورعم ا ان تر
 دا هستم ده جرا (حت)ردرظورس(درھغو )(فرش) ا

 ها KE اوا یکترولوای .الاو ۳ همو نه لتفاضا هی یبهونکل 3 3

 ۱ + تبغرو لی هدیا راندیشا 9 8
 یدتا عابنهب یدعس حش هدنورهناک (هتکن)ر درافورعم خرد نیر

 باتفآ زا مراثآ ۷ کس را نیکسن هربارت هکناز (تیب ) یدعس حش مکتت

 هک روربسراکم مداح هن ی رز

 انآ ( ےداع)ر دالدا یمزو مز ردیکر اب

 كن هسراف ء اب رورپ هکنوج ر دیک رت فصو (روریم راکم) یدک
 ردققحلعاف سا دوخا رضاحصا ندنظفل ندیدورپ لعق

hS % ۰4  

 هکنوح ەن سام هدولتعقو وللصارعآ ردییکرت : فصو یکم شچ .o (هامارک 0:

 (میام )ر ولک دیر شع یداح تس , كنەعطقىجلاقرقويد رغ ن نار

 3. ۵ دنحرشییباس تاپ كن هع طیمج وا ۳ ود 5

 < ضرشو ر تو نی رب
 هاش هاب ه دنه لها حالطصا نکل ر دی هب Eee لر هدتغل ( نيرن )۱

 هژتفاضا کو ندلجاوب ب نایهردیشنل اھ دوخ اب یسپمضو ۴ كهمورهم ۹

 ٭ نون # 0 0

۳ 

r: 7۹ ۰ COS 

* £ 

۰ » 

۹ 



#۴ 
 هینکم هراعتسا دارم ندقرشو رع كلف هکردقوشیدالوا طقاس هنت نو

 یلبس هیشیفح "راهتساهدنقایس لیبح دارم ندنب بت ردحودمرب زو همش رط

 هک فاخربخ یکیایکهعورهد ۴# ردیرلمرکم مود یکیا هرزوا

 ( فلخ)رولکهدنلوا تبب كب هسماخ هعطق ودیآ (هم)وبد شنک(رهم)
 لامعتسا هدوتک هلیئوکس فلخ مک تت روللوا لامعتسا ہ دوبا هلق كمال

 ردنو ا صیصتت دوخاب نوجا دیک ایفل (ربخ) هجریدقتوب یکی ندتاوا
 نارظد نشور نیعادرق # ۱

 هکنوج هنسانعم نیدیآ كني زوک-زولرظن نیدیآ ر دیفاضا بیکر هبنرم جوا
 تنجلها ی ات قح ےک هتنرد هباک ندروریسو حرف هد هثلت دئسلا یدیازوک

 نشوز هلینوکس ك یوا نون(نارظن نشورر)ررونب # نوعاةرق نم ےھل × ہدنقح ||
 | هنسانعمولر ظذ نی دیار دییکر فصویکےشجەابسر ظذ نشور ردیجكرظن ||

 هدماعم وب یظن رولک هدا تدب كن هعطق ى دی زوتوا ويد نیدبآ نشور ارز

 || مهفاخ رد را كلوا یناٹ هکنوحررب ولا هدهصب رظنورری ولا هد هتر صب رظن

 ¥ ناھج عنح كمدرم یر رھ %

 ییرکی وید كبب ( مدرم ) هکنوج ردکعد یکخب كن زوک بند یرب ره عی
 | تاودا مکه تنر دریغصت تادا فاکی هدنرخ ارولک هدناوا تب كن دعطقیجدب |

 هدقیاس ( ناهج) زولک هد هروب رم هعطقوید زوک( منج) یدک هدهبکرم
 0 ' +€ ربظنو لثم یب فراعردیرب # یدک وید اند
 46 رزم یرون یصلخم كنيرب .رد هفورع,یغافلا
 ر در «دنابح هدیس کیا درو یه كنب رب ضزاعیصلخم كن نهب
 ردراو نعنص سانت ماهیایخد هدنوب نی رادلاق امهدعساو ابهرع هیلا لاطا

 ٩ ردآرآ ناهج دیشروخ یرب # ۱
 فصو ارا ناهح رولک هدنلوا تدب 1 NE 4 هعطق ويد سنك (دیشروخ))

 كن هعطق یعقرق (آرآ ) قبساک اند نضع ( ناسهج ) هکنوج و دیکر
 زدفەع لعاف سا دوخا یضاح ها ن دنظةل N نلکهدنسماخ تدب

 4 رداربیکلف ر دب یسیرپ #
 ییکر فصو ای ارز هنساتعم ی هزب تلف ( ارکلق ) فورعم (ردب ) 1

 یدک هدنعسات تدي كن هحاسد هدلاح یییدلوا

 ردمولعم (العا ) العا ندنر یریب یسکیا #۶
۳ 



2 
 4 اتمهیب رهکر دفدصه و

 یعکیاوبد قعیمار ) .E ( یدک هدرا تس كن هحاسد(رهک)

 ردراجهسنلوا دا رح تالوزوَمط ( ندْفدص هن )رولک هدا تس كن هعطق

 : + هلتءفر هل لود عادل ردنسحا یسلواکرت ماهفتسا تادا

 هک تھر دحام دلاو ر دمولعمیظافلا

 + نوصمهدیهلا لغفح را هلوا « هدنلوا

 + نوزفا زور دیا لاقاو رع ا

 9 ارس هسلوا دالب هدم هفحردق هل ۴

 ۳۹ اش مدتنا هنمان رانا رولکهدنسداس تس كن وا عطف

 6 ےظن رد شوخ هن هدانع»تالس یدک هد هجابید

 هعطق ینابب ( شوخ )مولعم (ینعم) امو هنسانعم تارا افلطهو اصوصخ

 هلبا تازسو هیشد ] ریظندرد ین هفحهدعارصموب (هنکن)موظنمیعع (مظ)

 4 میظدت هسوک ی نلثم شما .  ظفحاهیدلبادی رعنا یتعمو شرت
 + ردانو كيکر نزو مدمزاب ردرلمولعم ( میظنتو لشم)
 نزو داره ندنزو هدماتموپ ( هیت ) یکی عيدلوا لعشر هفعق راس ےک ەن

 نهرو لایرغصن نزوو یل سصت نزو هدلح وپ ردحوانزو .هکنوح ردضصورع

 4 رداق سکره هنننذح هلواا 9 ١

 ال 3 ردر اوشدو بعص یظ > كراراس ےک ھتن

 ٭ اتم

 رواک هذنحرش ,اونع كن هعطق یبزوقط زوتوا وید ناقوجتا ( ف دص)

 | ردییکر شصو یکم ف هایس ( نوا ) ردرافورع+ ( لابقاو رغ) ۱
 1 ۱۳ ا کا نوک زور ارز هنساتعم وار 1 نوژواو وانوک هدادز

 ۱ رو ۲ هدنرشاع تس كن هعطق ی زوقط قرف وید هدابز نوزفارواک هدنعلاس

 ۱ هتسانعم تلسا ن ناب زید وجار دیس ع هلبنوکس كمالو یرمس ک كس ( كللس)

 هدنحرس یبار تس كن هعبار
پ رم تس ويد وجا( رد )ر ولک

 ۱ رولک هدرو

 ارو ادوخاب قیسانته ن را ند هر ونعم تاس هدعد كب ۱ (رمدنن تاعارعر)| ۱

 كن نکلرولک هدنتبب کیان هعطق ی زوط نواویدزوقط هن هکنوج

 ۱ ر جادو (

 ۱ وید قبال ( ارس )رولک هدنرشاع تیب كن هعسات هعطق وید هجو (دنلب)

 ۱ لثاوا ( اشنا )رک هدنسداس تیب كن هعطق یجدرد قرق وی دآ ( مان ) ۱
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 قمالوا داضت هدنزهنابمروما دوخاب نر رما لوا نکل رارید هعج یی هبسانتم
 مکه تن زربد قابط تعنصو داضت تعنص اکا هساوا داش رب ر هلیطرش

 + ریست مدلیق هلیآ دادضا یهاک رد حاصف لا عارصم
 هلجزا یکی لوق * ن اس ر ہل او سعلا * كالاعت قحرب ظن تاعارم لاتم

 خزودو تشهب الا ر درمذنز تاعارع اهرس اب لوا دعطق الثم هد هفح و

 یار طاهناشناک اکر او 9 مخرب ندرت ر تاصارم (هدیاف)ردراو داضتددیراذزغ هل |

 زاید کیا نخ هی هنسن Re دنسادتب|یمالک سقوب هتشارونلوا هيمو
 * ربط فیطاا وهو راصبالا ردي وهو راصب لا هکردنال» كتالاءتقحال |

 هربخ) 99 ۰ سدهش یکی سنا ت تدب كت ةثلاب هعطق هد هغ وو یکی لوق

 هعشل یر اعم نایلوا بسانم یکتا هکرولوا قح ال یعنص بسا ماهبا )

 محلاو#* كاالاعتقح الثم ررید هریبعتو ادا هلیارلظل نالوا بساتم هدزانعم |[

 یرکیو ی ۲ درد بر کب كن هحابید هد هفحتو یکی وق * نادجسیرضشاو

 رول وا قحال یتعنص داضت ماهیا هقابط تعنص یخدمه یکی راتب یا
 الثم زرد هعج نبر العم کیا نالوا قلعتم هنلباقم لرخآ امه دحا

 هم طق هد هفح و و ىكى وق * مهني ءاجر رافکلا ىلع ءادشا × كنالاعتقح |

 لوق ٭ تبع و یی ٭ كال اعت قح داضن لاثم یک دیا هليا تقر هد هثلا

 هد هات 4۰طق رھ یک څ خزود ها تشهم مور هد هفشوب و یک ۱

 اصوصح هدرالع یکی دلک یلاعت هللا ءاش نا هرکصندنوب یک بش هلا زور

 رک د اجماح تاکنو تامانص اش داضتو رمظن تاعار «دیراناونع هعطق

 رظتنافروكوا لامها ةبعاد مک اجا جو روناوا حیرتصتو
 ّ سال شک دبجنی دلزب مه

 رد هرزو عون یا سانحوب هتشا ارربد هته اشم هدظف) ا او

 |[ هلا قافنا هدنت استرو هدننابهو هدندادعاو هدنعا وتا كفورحسانح وب لوا

 یخ دمه یک ت مایق نعپ تعاسو تقو عع تعاسالثمر ارد مات سانجکارولوا
 دید ماض یکنقو هلا (عارصم):دنرخا تدب كنەغ طة یعلا یمرکیهدهفح وب

 هد هدانز ندفرحرب نکلرولوافالتخا هدفورحعاونا ین )زات وقوا زا شق

 اکآ هسیارلب راقتم هدجر گراف رح نالوا فالتخ |هدودنکهدنروصوب لکدوللوا
 كهللا هعط هد هفحل وب ی يا عراصم شانخ

 کنین :>ملرا نانح هدنلار تب جا هسدا زالوا زاب راقت- هدحررکاو ی
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 ده یو جهت ی «ریهالثع رد ق حا

 ص قا ساتحاک ارولوا یالتخا هدقورح دادعا تلات ا

 ید ت له مق هد هت ویو یک سو قاس الثمرارید
 هدنرخآ دوخاب هدنطسو دوخا هدلوا ات هدا زه :روسوب یک ورا هلبا زور

 ص اوعالژرید فر ,طع سانجاک أ هسرولوا هل فرجرب هدنرخنآرکا و رولوا
 هتشه ها تشه هدتمواس تدب كن هرشاع هعطق هد هقحن وب و یکم صاوعو

 یوح الثمرید لب ذم سانجاک | هسرولوا هليا فرح یکبا هدانز رک او یک

 دییاوخ هلی باوخ هدنسنات تیب كت هصاخهعطق هد هتحوب و یک اوجو
 درلا هح الثمر د قرحسانحاک ۱ رولوا فالتخ!هدقو ر تاتیهعیار) یک

 یلتافلا اهر ساد ك هشم هعطق یجرب یرکی هد تتوب و یک درملا هتحو

 حفالتمز ريد بلقساتج اک ارولوافالتخا هدقورح بیت ساح)ود و ل
 یک ندنامو دننام یهدنسماخ تدب لت هاب هعطق « هد هوب و یک ف تحو

 هد هفحتوب و یکم تتسم هلی ےقالثم ردیا عج یاقتشارب یظقل یکی کیا سداس )

 عج قوا هش دوخاب یکهدنور هليا تدر یهدنرش اع تیب کت ها هدحطفق

 هتشا يڪ لوق * نیل نم کلم یا لاق# كتالاعت نح التم ر

 هدلوا كتب یرب كنسناصم علیا هرکصندت رر د یا ا اج هرات
 | *یدهلا راوناحال (تس)یعاش لرید حج ساتجاک | هسلوب هدنرخایر و[ ,

 عارصم كنعباس تد كت هبن ات هعطق هد هفحو و # لاح لکی هفکنع
 رد حودرع ساتحاک | هسردیآ یقاعق یر ر ساھ ونار کاو یک فوا

 كن هبات هعطق هد هغو و یکی لوق # ءانب ءاس نع# تكنالاعد ىح الث

 هنسانعم طوب مو متم لیعف نزوب ( سبلس ) یکن و نب + دتوا اتش
 چ سنفن : میملم هلح اهیا ةع ج

 اأ بی رق یرب هلوایسانع» یکیا هک هوا قالطا هدتفلر هدعیدب لع (ماهیا )

 نالوا مالحالصا هبیرق یانعم هدنروصوب هلوا دیعب دارم نکل دیعب یرب
 نجرا * كالاعنیحالتم  ربد درحم ماهیااک | هسی ازالوا نراقم هب هنس
 یهدنیرمشاع تیب كن ها ءءء طق هد هفحوب و یک وق # وتسا سر ۳۹ ىلع

 زرد شرم مهیا هسرواوا نراضم رک او یکی ظا یتدروخ كم
 زوتوا هددنحتوب و یک یلوق # اهات مو ءاعسلاو# كنالاعت قح ال

 یک یا راو م رف نیم ویلا بھیا ت كن باق یز ) وتط

 ي ۶
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 هرعشرب دوخاب هپ هصقرب دوخاب هثیدحرپ دوخاب هتیآرب ه دمالکی او ج
 لوا لاثم) رارید هکعیا تراشا هراک مالڪ ر دوخاب هروهش«لثمربدوخاب
 تا و مسان تس ند هجابی دینانلاثم)ییکراتب یلواشب ند هحاسد

 لاشع ) یک ماخو عبارو ثاائوینأث تدب ند هجابید ثلاث لاثم )یکم شاع
 دمرس هد هحاسد رخاوا سماخلاثم ) یک نما تبب ند هجابید عبار ح

 كن هحابب د س داس لاثم ) یک یارصم مسیاری د ناه نا

 مولعم ( سبفن ) یک یراتب یهتلا نواو یس نوا
 ردمولعیراظفل . . < لیصا لفط ناب وقوا لوا ینا ٭

  # ۱هک لیصرلبا هدیرعش هتنکن

 |) تم كن هحابید (رعش )ر ولک هدنن اونع كن هعبار هعطق ( هتکن

 مولد (لیصح) یدک ه دنرشع تا
 ردمولعم یراظفل + رروتکتفاطا هتل هعط

 ردعولعیراظ!كاذک ر روتکت سالس هربعتنسح
 *# دک بیکرت هدلح ضعب بوژتسوک
  5یکی ب دلوا ه دنرمشع ینا تیب كن دلت "هعطق ال

 # هک بیذهت مدلق هلهحو نسحا
 ر دل دع دهاش اکا ین اونع لر وب نم تس ميڪ هت

  #۴نوهرح الصا مدیا باکترا 56
 عارض لوا عارصم دوخاب هی ینا تدب لواتس « دحالطصا (نوهرح)

 تدب ) « دنشلات تدب كن هنمات هعطق لاوس) هلنا فقوت هد هدافا هب ینأت (

 نوهرمرروبب * بخبع قلا هک ج هدییرع × ردلمعتسم ید ه دیسراف
 عاربصم نوهصردّتس نوهص دارم ندنوه ه دماعم ول باوج)یلکد

 رعشلا هانلع امو * مكت هلوا كعد الاغ نیم هک | دمه ردلکد *

 ېک یني دلوا باوج وید ىکا یرب ن د هیوجا یر لک دری و هدنصن
 رورخمنعغ (نوبغم) نوم کات هبلوا ناب وقوا

 هدنناب یسهجر ; كتغل و 9

 ( عف كيج (هجر ) یدک هدنحرشییسان تدب كن هجابد یاب (تفل ||

 ر در دصم هدنن زو هللعف یک هج زح د ر د طاع هلا مضر رعصد
 3 دنا كلد لهاردیارب



AE 
 رڙ ڪار دکعدروعش بحاص و مهف لها دارم ندلد لها ه دماقموب
 | ر ولوا لا عما هد هنس انعم ٹمارک بحاص ه دنر هراسع ناتسلک

 (لد ) بحاصیعع : (لها ) هکنوحر دکعدیحاص لکوک ی سنف ول یانعد 0

 تس ك هعط3 ی دب نواوبدلکوک  yl eel ttردیدولم كز هما

 ِ قوب تجاح هیقر عضو عي < ۱
 ال مظاو یدهاش ده اصوصخ یکی ییدلوا حاتح را هراس مار مکه تن 1

 قوب تلاح كح هکح تجز هژر وب و <

 یدلوازنهبو قناف ندرهجرت هقشب ندتهحوب هتشا هلجزا
 ۱ ٭ ریثک ظفل یب رعو یسر اف #

 ۱ .مواعمراظفل قاب یدک هدنحرش كتي ی درد یرکب ینابت ( یسراف ) 1

 4# 1 هک رکنرهش هد هنسلا هلو اک

 | فصو(رکترهش لو یکم ها E ( هتسلا )ر دطبر تادا (هک)

 ]دایر فصور رک وا ر ترهخ رد
 ۷ ر واک دنس داس تدب كن هعسات عمو« یا

 ا ٩ لارعتسا بو دنا هدیکرت یاح #

 | مول عمرا ظفاقاب رولک هدنعبار تدب كن نون یا لم ناکم (یاج)
 1۹ ۱ . < لام:فشکیا رانا مدلبا

 ۲ ۵ دا کحر لقنل ات بولوا یں دوخا یسزافلصا لا كتب ییاو وب نعد

 .ماعمقر هلواربسفتیرا نه قوج نالوا دیفتسمو عياش یلامعتسا هدرا تاو
 تس و اعرف هدنلوا تس كت حال طصا الثمر دکعد مدلنالامعتسا هدرکرت

 || ی هبحالطصا ظافلا هدرم ه امز هکنوچ یک یراظغل اشداب هدا

 ۰... رده رط ن دصحم یر كا ملکت ین هلوقنم تاملکحو

 ۱ 36 نیکنر تاغل صعب اسم
 ۱ ی 2و ہد رع یه ییضفأ سوفانهدیرشع نا تاب كن هرشاعهعطقالذ»

 ۱ ۱۳۰ رد هکنوح ر د هنس انعم کاخ اسیلک

 مجراذ یدک هد هثلاث ؟دراف یک دنعبار دصقم کنم دقم میکنن رد هتسلا

 (تاسعل) ۰ ناکلاّوس هلفات صعب هحردعت ول رد هزج زوس تادا (ضعب)

 رولک « دنحرش یناونع كنثلان هعطق ینا (نیکنر) یدک ە دعسات تد

 ۲ هک نییعتاما مادا تولب زا

 م

۲ ۲ 



2۰ 

Ko 
FETE دال نوا رافق یروکح ذم سوق ان الثم 

 ی دنا جی رصنو نیبعت غی دل وا هيوا ید هديب رع بو دیار رک ذ
 ٍ ه لاک ایرا یرانار دیا مهف

 كس (تس) «دورافوب تس جوا نوا ندتبب وب هکه فک قاصوادا مع ندرنا
 راکه ماقموی ندنلوق ۴ یطنت هسوک ی لث شماقیا٭ میلظفرد شوخ هن هدانعم

 تىن نحو ضو اکو لا

 ء شلع يولع کی انتا لاک تلا داؤ ترصتاق هنوعنل فا ع
 ین> ق جا نبقح لاک هکنوج ندهفرع لاک دارع هدعاعمول هتشا) ام شف

 روناوب نیکححد هاو ه درفرهوحو هد هطعنقاضا لاکرونلو ه دالاعد

 < لاهج نوسروط ه دیا عینشنو نعط * ۱
 هلوا له اج رکم نعي نعط هسوک یب

 4 بیترت ه دام فرح مدلبا %
 لکلعح هدتغل باترترولک هدنحرش یناونع كن یوا هعطق یناس اههقرح

 دحاولا یی O O E هتدن رد ق یس

 ٭ بیدالفطره یک دما روق وا
 ادتادعما رو یز هحاوخ علوا عراف نداعه تئارق لافطا هکنوح

 | تعار ةثب رللا وحاو راوطا بیتتو لاعشو 5و دن هقیفخا ق ب وری دی

 || ن رلعأوق هرا هفیلخ هدنن اسر هدم ترس هدنزوصنکل هدنقایس لالهتسا
 نسخ اک یرش دا هلا مارو قوش عاونا د لد هذاسلفط توریذکح

 یکوص )۱ ی د هدو نامز یی دا دا مع تودیا ظفخ رسا ىلع

 هددو اباب داره نددجمادوخاب هلوا هل وب هییشترادمو لیثتساسا هثشا ردیقآ
 هل وا ید ینهفحوب هسردا ر زا هزوک هن نیس هد د و سانا لقط هناک هلوا

 كرلنوب ز-وه دج ا (هناف)ر دهجواونسحا لوا نکل هلو اید ردیا تارق
 ردلکد مالک هب قووم یرب نکل راند زاب ظافلاو تاک هت هت «دنرلانعم
 هدنناذ هکءردبا نط هلی وش رقف هک اما زالوا جد یطبر هیهناسل هدعاقرپ و

 هله ر دراج هسلوا خدیسیاع- مت هلوا شلوا عوضوم نوا باسخ
 .هکنوسلوا مولعم هرکصندنوب ( لی ذت )زام وا راکنا ییفان مو یصاوخ
 یکناهجربدقتوب ردنسحاو یلوارک ذ یفورح ماسقاو لب باسح هدماعمو



 جوا ETE کا کد جا بایبح (لوا E جاتحهلصف
 هدسان نايم هکر بک لج لوا ربکا یریریفص لج یر ریکل چب یر ر دم |
 لچج ینمسق)ر د هروڪاکا خد هفغح ۸ ران هد هف ماتخ ی >روهشع ۱

 هرکصیب کرک لج هج هینحت ءا لواردولردنوا عی هرزوا ےسق نواهکریغص

 الثم هديا ذخا قسېقاب بو دی حرطرشنکنا نوا یشیکبا نوا ندفرحره ||

 هدنروص وب یان ) هرخ آیا یلاخنیس ینانون ترد میلا مالرکس فاڪ |[

 رشي دیرشپ دی ه دنروصوب هنب ثلاد ) ظفحاف ه دیا حرط رزوَمط رز وفط
 ف ورح یاسا عبار )مهفاف ہ دیا را تعا ینا هسرولاق هن قاب بودیا حرط
 هسرولاق هن قاب بو دیا حرط رشیکنا ن وا رشیکیا نوا بو دیا باسح
 | سقو جوا ارولاق حوا حرطلا دعب رب نوا زو فلا رلثم « دیا رابتعاینآ

 1 هراس هلع سقو ه دیا جرطدز وفط رز وقط ه.دنروصوب سماخ) هراس هلع

 | یب یلاخ دوخا یب ی اب یماسالا تح جو رطم نوح ا لیهست نڪا
 ۸ «دیا تئارا هرز وا هجو وب بو دیا عضو یاسالا قوف

AR. RN.32 ی ۱ ۱  

 ای اط اح از واو اه لاد مج اب فلا
 9 ۹ ۳۱ مو و 11١

 1 ۳ اه: لا 4

 هدنروصوبسداسهرخآیا نع نیس نون میم مال فاک
 ۳ ۱و ۱

 ]| ددع عباس )۰ دیا را تعا یا هسرولاق هن قاب بو دیا حرطرشپ دی رشپ دب

 ه دیا ح رط رشیکیا نوا سشیکیآ نوا بودیارابتعاو باسح یتسبم اسا |
 ۸ ۸ لات ۶

 هعبرا هلت نا دحا الثم هديا حرط رزوفط رزوفط هدنروصوب هن نمای

VA ۷ UI ۳ ۹ 

 هدیارابنعا ینا هسرولاق هن قاب بودیا حرطرشی دی رشیدی هدنروصوپ هنی مسان
 لواهدعب ودیا باسح قورح یاسا یسبحتنوا " رغصلج ییعب یشأع

۸ ۷ ۰ ۳ 
 لاد مج ا لا ال داراب تا نتسقاب اا ظافس ندعومچ رخ

NN 

۱ 



 5 3 rN تش ٭ هردنآلآ

 ز دیاسح ناصقنالو های رح یا ۳ نوا نو رۆ تم
 ياسا طوف ینافنص) هر هراس هب ۳ ۳۳ | نوا فلا الم

 حوا نوا دحا ن وحا فلا الثم ردپاسح ناصقالو ةداب ز الب یس هبددع

 هک سه باس> ثلافنص )هراس هلع سقو رب نوا زوبتلا نبتنا نوح |
 یەفورح یاسا ءادتا هک قورطا طب لوا) رد هرزوا هحو کا دوب

 فلا الثم هوا مط ۸ تار ید قورح ددع هدعد باح هلبا ریسک لچج

 || هلعسقو هنلواباس>و دترد نوازوپ هلبا مس قور> ددیعنکیآ ر نواز ول

 لبا مک جو بولا نس هیددع یاسا ادتنا هکدادعالا طسب ین ) هراس
 نوعا یفلاالثمرارد لوا طس هک وب هديا حص هلصاح نفورح ددعو ب نیاز

 یا نوا هليا مط فو رحددعو یدلوا حوا نوا كدا باح 8 دحا

 رزق نت یدلوا هلب و لوا طرد هتشا یداوا

 | طسب و عبار طسب و ثااث طسب ىلع لهو رولوا ینا طسب كسردیارابتعا
 | کیا یخدوب هکطسب ح رط عبار فنص )رد هلب وہ هی اھنلا ریغ یلا سماخ
 | هدعب افلا یتاررکم ن دفورح یاسا هک هیعسا ح رط لوا ) رد هرزوا برض
 || قلا لیلا بوناوا الا نینونلا دحا ندنون الثم هديا باسحیا هسرولاق هن قاب
 یاب هدعباقلا تاررکم نددادعافورح هک هیددع و یناث) هتلوا باسح
 زوشل بودیا طاقسایب - رب كن دئلثم ءان هثلم الثم هدا باح یتا هسرولاق هن

 تاسح ریحساضتفا لیصتوب مالک هصالخ هنلوا باسح شب زوتوا

 باسحلصالا e یدب نوا ن ۳ - ولرد ید نو 99

 | لصاح جد وارد یدی نو اا ا 5۳ تاررکم ند هروک ذم|
 رولوا ترد زوتوا نوکی اعج لج باسح هحربدقتو هّتْسا رولوا شلوا
 ]| حرط لاوس) ظفح اف ردولح رط یسبدی نواوسحرط یسیدب نوا هکنوج
 لوا « دنر وص و ییاکد لخاد هدیدب نوا یکلوا تروص یکیا ن دیطسب
 یقئرادم هدمانموب باوج) رولوا حک هنوک هن نییعت وید زسحرط یدی نوا
 هلغلوا یطسب حرط هسیا نالواروک ذم هذقباس ردیلصا حرط نالوا تاماو

 نکنا ترد شعلا هد ڪ لج لبلب هلجزا ردوب دانع هدنولخو عج
 أ و ید د لب اذه دعن رولاق کیا زوتوا بواوال ۳ ر حرطلادعو



 | 25 دقوب قانت ولخو اوچ لاح د رولاق حوا شع نکیا ترد ی ۱

 هد راو عضوو هدعوقت عو هدقفو )د ی رکا راب اسحوپ دتشا
 نکو اذه ذخ ر وناوا رات عا هد هب زور تاباسحو هدنآ مصاح ضعب و

 ویو ا تاس نسا

 فورح هکنوج ردهدننایب فورح ماسقا ( ىناث لصف) نیرکاشلا نماا

 یان ) قساّک ر دلج فورح هدرفنم فورح لوا )رد هرزوآ مس کیا ۱

 ردمتترت یراقدوقوا كنابصو لافطا هدرلتکع هک هحودزم فو رح |

 جدی رپ ره ندنردوب و رولوا هب رغو هبقرش یخد یرب ره رام یکیاوب و
 مزب هحودرم رکو ETE ده! ردرلوسعنم هرصانع عیاط ۱

 هک اما ردلکد جاتح هناس كلذ لجالوردی را هیقرش نالوارومشم هدرمررابد
 نیعو هنب رپ هم نیغ همجمنیشو هنی رب هجم نیش هلن یس هدرفنم هب رع
 هنبرب هلم 42 داص هد را ضو تب ر هح داض هد ءاطو هن رب هم ءاظ هم

 رکا جد هدفرا هلا سعس ىح ید لوا رابتعا هنر هلم نيس هل 6 داصو

 هح هي هج یاز یس هجودزم هس رغ هک اماف رد هنیرزوا كن و تاناسخ

 هرکص ن مث ل ل هرکص ظ ط هنیرپ س س هرکص ېک هیقرش
 یال و ه هرکص شش س هرکص ق ف غ ع ض ص
 هبقرش هجودرم فورحعیابطاماو هيقرش ةدرفنم فورح عياط اماو
 ن ق ظ شذ جا (ران) ز ش ف م طه | (را

 ودع صر ح ب (ءاوه) ض ت ص ن یو ب (اوه

 ه ل ع ض ز,خ ت (ءام) ظ ث ق س ك ز ج (ءاه
۱ 304 

 یم ف ط س د ث (بارن) خ خ ع ل ح د (بارت

 هی رغ ةجودزم فورح عیابط اماو هي رغ هدرفنم فورح عیابط اماو
 شس غ ن ظذ ج ۱ (ران) ز س ف م طه ۱( ران
 ه ف ص ك ی ح ب (ءاوه) ظ ت ضن ی و ب(ءاوه

 و قوض ل.ز رخ تا6 رام, خ نی قوه, هل ز رج (راب
. ¥ ۱ 

 ی س ع م ط د ثا(بارت) ش خم ع ل چ د (بار

 نامهلاّوس ) رونلوا رابتعا هدصاوخرنک او هدناباسح ضعب یخدرانوپ هتشا
 .زوتوا رانو باوجیدتیااضتقا ندن بانطاو هلاطا هجردوب هلیا دجشا ظفلرب



 دص هددحاسد یعاصعب و هدالح یم ناک هدن رخ ا كن هعطق ی درد

 زاموا راکنا یخدیمارخا عقانع هقشب ن دنکبدتااضتقا هدنحرش دصرد
 + کا ارالد ظفل مفیدزاب

 ولد لکوک لد هکنوح رد هنسانعم ی هر لکوک ارالد ) فورعم ( زظفل )

 یا ش لاو رولوا یپکرت فصو ارآرولک هدنشات تیب كن هم طعقیحدب نوا
 هلبا نارقو تنواعم هدماقموب نکل بلغا یتعم ( کا ) یدک هدتب

 ظفحاف رد هنسانعم لکو عج ۱ ۱

 +( ره وکی فاوم هیاشناورعش #
 یدک هد یی دی ی رکی ( اشنا ) یدکی هدرشع تلات تیپ (سعش )

 یدک هدنحرش ر شاع تیب ینابپ (رهوک ) مول ەم ( قفآوم )
 6 مدزان تعم لصاح نس هت م ٍ
 | سفت ويد قات یظفل باوخ هماج هدنشلا تب ك هعطق یشرکم الث
 ردیا حاصفا ندنا یتا عار ارصع یک هتن قر هلوا عم لصاح یدلبا

 + مدزاب اعر هن هرزوا حالطصا *

 هتساتعم یاسا ون وا تاوخ هماجیدیاهسلوایوغآ هد هسا واحالطصا ارز

 هءطق ( انعر ) ر واک هدنناونع ی ونثم ( حالطصا :E ىدیاولاوا |

 هک انعم انعر هنر دراو قع ۴# هدناونع كن هبات

 یال اکر درفت انعر هن قاتی هدروب رهسفت الثم 6 ردربقن یلوا تیب لأم

 هک ارز زملوپ هکنهرف هاا ال 7
 رد هتساستعم ب دا لنهرف هکن وح رد هنسانعم تغل ۴ هدعاعمول كنهرف

 ۱ دیا حاصفا ندنا تس ول ےک هتنر فرید بدا هد هاچ

 .i + ع رمصنرلتغل هجرک شماعا ۶
 یدک هدقیاس یاس (تغل )یدک هد هنکرم تاودا اولد ل )صو تادا (هح ےک (

 یروعش نالوا روهشم هدناملاع نايم الا هقشد ندنو مولعم (عیرصت)

 1 راس هکلب هدب روعش لنهرفو هدنفلع یلصاخر دراو ملت هر هیاکكءوحرم

 ریسفت هلیریعت قاش یکر ب م ظا یظفل باوخ همأح الث هدرلکنهرف

 هدرتسفمكلرکههدفت لركن ااو ۱ هدی ر وعش تانهرف(هب )رد هللفر دقوب

 گی هست دی د قرق الثم کاو نایلون هدتفا تک ةماعهکلب ردقوح
 رونلوا هيس اكا هدرالحم ندبا اضتقا یلاعت ةهأ ءاش نا یکن الوا هدنعنار



1%( 
 د ےک ندم ہلجج م دابا

 سراف تکلعو ناریا ےب 5 لها یتعع (مجع) یدک هد یمکیا ( هلج)
 هم نارا یک مولع( )
 .نولکهدنرمختدب كن ز هعطق یعچ + وا یرکب ( نارا )یدک رک اقرب (رهوک)

 4 مسیارید ناهافص لها هرس «

 بونلوا بی رعتو ررید لک هدییرع ردعیاشیخد هدیکرتو هدیسراف ( همرس )
 مشچ حات هج همرسب# لالهورب ت خا درنهعسوز(تبب) نت اهراب دید قم رس
 تبرغ لها کر دلا د* یتیدلوا دوجوم هدنغر كترغ رح هلج (هع طة )لا رغ
 كىسېمروك# نکیغوب تبغر هنیغاط كن هعرسهدنامفصا*ردهدیدداش یسهلج

 یی درد یرکی ناهافص ) فورعم ( لها )ردهدیدرون هرګا مور یس هرذ
 دڳ هدابند هلوایسالاو مان # یدک هدشب
 ويد لعا (الآو)رولک هدنسداس تد كن هعطد یمدرد قرقهد دآ ( مان )

 رولک هدتسلات تب كن هساخ هعطق

 ٭ هداز لبنس یهو هنح و
 "رل فل قاب ردعباش ید هدیسرافر دبع هنسانعم هی ده هدتغل ( هفح )

 فورعم (لومأم) + لومأم قحگاردوب ندنا وقوا# ردرلمولعم
 ا ۶ لوذبم ییاع دربخ هديا هک

 با اغ یل عتسا هدرخ ردقن اعدوب ردرافورعم ( لوذسو اعدو رخ )
 هدرد هللذ نوحما ءاع د ءام دتساو هغلایم ی دتا دیک ان هژررمخ هنس هد هسا

 : رد دف ورعم یظافلا 9 لر ادا وهسهدیا ظفح ##
 هم نکحو ىلاعت هللا اننسح

 هلببسح ینیدلوا هنسلا قرشا برع ناسا هد هسیا یبرع هکردقن کر توپ
 هرد یاعت هلو یدرویب ك رسم همانخ

 ٩ ادا زا فلا فرحرد هبعرش * هعمق

 هديب رع هلبا همسر ءاهو یتضفكنيعو ینوکس كناطو یرسک ذات (هعطق)

 لاعت هلوق هنف رولک هد هنسانعم لسللا دلطهدس عورد هتسانعم هراب هدیسراخو

 زوقط ندتیب یکیا هدضورعلها حالطصا #٭ لبللا نم عطر تالهاب ساف*
 طرشر رایضعب راربد هدص هنقوفامو راربد هدطق هرعش نالوا هحراو هس

 تیپ زوقط ن دشب کیا هعطق هکرایدتا فی رعت هلب وش بو کا لز شن

 + درو ۳



 هرعش نالوا فلاح یس هیفاق یعارصم لوا كنعلطم بولوا هدهیفاق رب هجنزاو ۱
 هسرواوابوبخ فصو رک زرد لزرع هوا هد هیفاق رب ییلطررید
 نوا هنزکا یخد ه دنروصوب زرد مظنو رعش هسرولوا هدنوعصم رخ الاو

 هب وعههزادهعذو هیح دم هربادیاننالثم رار دیا هيم س هلی ت بسن اک | هسی دنلوا م ظذ

 ناوس نکلو اذهلعسقو را رب د هرم هود هتومو هي دیع هراد هماربب و
 هیانعم یتکیا هکیدلوا مولعم ندنوب رارید بیسن ةصاخراب رع هنالوا هدنقح
 یکلوا هکاماف )را دیدادضاو تایسف كر هعطق یتاوخاو ل رغوررعش هروک
 ويد هعطق « درلماقموب ر مطان هک کد لک دناسرحو ماسکا هروک هبانعم

 یانعم هلوا لوڅ ه دی رجنرکم زهرب و لا هروک هیانعم یکلوا یریدصتو ناونع
 هد هزمکا ندولس زوَمط ه د دف و لاوس )لک د دعا هد هسلوا هروک هر یوغل

 ر دی رب نوا هبناث ر دتب جوا نوایلوا هاط الثمیدلبا ناونعوبد هعطق

 الواردنکم هلهحو حاقرب باوج) یدیاولغنا ربدصتوید هدیصق هکیدیا رک
 هکندروب هعطق موها لء نوح دلوا ه دانز ن دن ز وقط فناوط کا
 ند هعط هلع رطزاحج موج نددعطق ائات) وید نوسلوا هرزوا دحاو قس

 هتشاهلوا شعا دارم یوغلیانعم اثلاب) هلوا شعادارم انعمرب عاند ه دیصقو

 هوا نوحاتدحو اب همش هدیرخا ه دماممون هک نداکردوب ىح كنەعطق

 لدبم ند هیعهر ءاه هدننام فوصوم هليا تفص دوخاب یکی س همه "هدنب
 دطرسلا تاودالاین هلیصفتقبس اک یکی س هرمهاناد هدنبهلوا هزه نالوا

 هرخآ هینحت تان هنری ز ردیکرم ند ٥ د دشم یسن ءاب هل عرش (هیعرش)
 رولوا دعم ییسانعع تل اهم ۵ دسراف اد el ۵ در رع هکلوا قحال

 نالوا لدبم ندشنأت ءاننوعخب دلوا حفص كن هعطق اه کهدنرخآ هیعرش
 ال هک هنیبانعم تلمو ند عرش ) هطیسلاتاودالایف قبس ام لیعرداه

 ی دوا مهرابتخاب بابلالا لوال قثاس یهل | عضو للاعت هللا مهجر
 كناسوم تروح هروڪڪ هس رعد ول )ر درلشعیا ف رعت ود تاذلابرخلا

 رومآ یراکدرونکن دنن اج یاعت قح كراربمغپ راسو كن اسبع ترضحو
 هدننابم هعوحرم تاون هک | امافرولبندتامو نیدو تعي رشو عرش هماظع
 كنااهأا لضفا هيلع ادار ترضح هسنلوارکد اعم دوخاب ادرفنمرلن و

 لاتمالابحاوو عابتالا مزال ےظعرما یکیدر ونک نوا داشرای رز ندیراب
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 | كناح (فرح ) دیکرلا تاودالایف قس اک یف عع (رد)لز درعشم یوب

 هکیفرطو یدرفم كننناعم فورحو كننابم فورحو لار" ورح ليف
 هنلعاف هک قوط نطقسزوس جدو قلاج هطرض ندزفاو هنسانعم تناج
 كنظفاح یکیدلک هنسانعم ز وسوپ ر ولک هد هنسانعمز وس و رب د مک فرج

 ٭ تسفرحو د نارسفت خکود شیاسآ ( تیب )رونلوا ےھف ن دتا

 ناصقو سعه دن دوو ه د همانف رش ٭ارادم نان“ داب نوت ناتسودا

 مهفندنتیب وش كنیدعسحش مکه نژرید رک ف رح « دنماقمراکب یع هنسانعم

 ×راکرو هاو تسلها هن یذعس هک رازه نارکفرح نب زادنب وکب # رونلوا

 ردفرحیر و لعف ی ریو مسا یربر دعس ج وا هلک هدن اصن حالطصا

 یک دلبا تط ا هنصاخ دنع كل اعت قح « دنح الطصا هيف وص

 هلیعسا ف ورح هپ هطبسب قیاقح ن دنابعاو هلیعسا فرح هترابع و تغل
 نوش نالوا هروتسمو هنماکح هد وبغلا بغ ءاونلاق رشاکی خدمه

 تایلاع فورح اک ( هعطق ) رار دیا هيم هلیبسا تایلاع فورح هپ هی اذ
 وه تناو ثنا نعنو هيف تنا انا *للقلا للعایر ذ ین تاللقعتم * لقن

 یرازب یلوقلصو نعلسف لنعش هتک * لصو نع لسفوهوهیلکلاو
 ۱ هدرمعحدارلا میهف لبق بودیا ف ده هعینشتو نعطهلیا نت اک نالوا هزرطو |

 لبق ماقل وا ارب ز ردیاوج هنت هءوسر ءال عويد كانوا زادنا فرح هدوهب

 ادیب توقرپ « دلقع ءارو هلصولا دعب هکنوج رداکدییعمروئلوا ارد هلصولا
 هلا هنطاب هسجیاوقتابلک که تنرولوا اشور تدحو *هلتسم هلکنا هکر ولوا

 هبسن زوج ال (تبب) هقمانلیک یغیدلوا ادب وه هلبا لقع قجتا بویملواكاردا
 راک مک هنگ معلا شحولابناسنالاهمسا لثیهف ۴# مورا لها نم یفوطلا

 | «دهنیرب ره ندقرح مولع فرح ید رل: درو كولعصلا لع كولل | ناال
 ثیجنمرکا ثا ندنافورح ارز ردلعترد فرح اع هکنوحرونلوقالطا

 جارعسالا ثيح نمزک او رولیدرفح لع هسرولوا صوص ا ىلع جیارتعسالا

 :هسرولوا صاولا ثبح نم رک او زولنید هجراز هيز موم الع
 ز ولسد قفواع هسر ولوا دادعالا قیفوت ثیح نمرک او رولنید هفاح ع

 ینام فور» دارم ندفرح + دماقموب هد دص ك دلک هرکصندنوب )یهتا
 فتک هلبا افو یرسکلمالو یعق كن هزمه فلا # ردفرح نالوا ی درفع
 هلارتشالا ىلع: هکدم ف رج حوتفم لیقام كن هزه هدندنع دربمو ه دتغل هدننزو

 رد



 | هگنوحردیعما ادم فرح حوتفح ل قام هصاخ فلآ هدحالطصا ر دیمسا
 دحاو فرح یب زمه هبا فلا هکر دزکس یعرکی « دن دنع دربم یع# فرح

 لدم فرححوتفم ی بقام یکلوا ) ردزوّمطیمرکب هدنب یصب قافتاردشلف |
 ردهلب ون ید هروکه روهشم فرع هدننایمالعردب رغ كهز مه هکر د فلا یم

 ید راب رغ واو یر ا یر هزمه ی رپ فلا یر لفرح زوقط یر کک
 ر د روهشم ويد فلا مال هني رپ فلافلا هئب رب هزه سانلا نیب نکلردفور#م
 EE هل هجوال ی اع كعیا دع لقتسم فرح لا مال قاذح ضعب تح
 دخل هروک دم اخ قلا كرما فلا مالا :عاب كگ وبر دراسيا ت
 دطخ مالهکل هد ر کءلکدرهاظ ییدلوا هن یس هداف كمال هک اماو تبسانم

 شخلوامض هقلاو بانا ندب فورحنوعودلواقاس بحاصیکف لا

 لق ام دوصقم ندفلالاح لک لع هدعاقموب هسیدلوامولعملیصفت وب )هوا

 هدنروصوب هلوا تم ہھ هروهشم فرعهکر دون ا هلو ۱ هب وب رددمفرح حوتفم

 ف رعلا مدق ةغللاو فرعلا معجا اذا هقشا.ن دنشدالوا لاعحا هر هزه

 هدنددصنال وا د ا وا هتل دوخا زولوا ققوا هنسهدعاو

 هعطقر ولو دا وا نمم هتعادارم ندعلالاوسر)رول ی رمگیدلوا

 كلواهدتغل هقشاب ندب رع هزمهیاوج )یدردیا اضتقاقلوا هپ رمه نوسلوا

 اضتقاقلوا هدرخآ هرمه هسا كل هیزمهرابدتبا حیرصت ويد زعلوپ هدنربغ
 هراعتسا هدنروصوب هلوا بم هروهشم هدننایم سانرکه ءاوع فرع دوخاب ردی
 رولوا كجا دارم فلا مالو بودیا رک ذ لا نالوا یعسا تن هزم هل رق زط

 لع وید زالوایور فرخ فرح شب وب اهو تننأت ءاتو دم فورح لاوس ) |

 فورح باوح)رولوا هن وکه ن انپ یهیفاق هرزوا لار اید تا. رص هد هیفاق
 ردنییم ه دنرا هیفاقو « دنراضورع یب رغ نی دال وا یور فورح كن هروکذم
 "هدعاق جد ه دکرتو هدسراف راعشا اما هلوا هروک هی یع راعشا هلو هلی وا

 جاست یسارعش هکرتو هیسراف نکلر دنسحا هسنلوا تاعام هی هروکذم
 بابرا ندیا مظذ تغل اصوصخ راردیا انب هبفاق هی هروک ذم فورح بودیا
 قلاب هلاو لبا ردی رک # طعسعررویپ هداز دیزرم هدنه ارفلا یظن الثم فراعم

 لوسر سک یر هدنوک* ابو دج هککوا هاف ځد خید عا * ادتبایدلوا
 قساکنم قع( زا) اغا لومو دسلوق یدلواساو دبع * لوقردعلشراق
 كن هزمه هدیرخآ نکل ردیر دصمكنباب لاعتفا ( ادا ) ةنکرلاتاودالاق



ES: 
 عم لصاح) ةجابدلانم نرشعلاو عیاسلا تیبا حرش فقس اک هلفذح |

 هعطق بوسنم هعرش دوخا هعطقرب بوسنم هعرش ه دلا قرح ندادتا ||

 لمعتسممدع رشو تدشم هليا عرشنالوا جرتموروکدم ایارمس هدهع طق ول نعد :

 انا د هدقاشع نایم هبنات هعطق کت ردلکد هنسفینحارما ندحراخردنالوا |

 الوا)نیهجو نم مظانلا ر د هزاذیکی ییدلوا تامل امتم هراهنبین نالوا انکغو

aدوخاب ه دعارصم رب یک ماظن باب را واس ن دیا یظن  

 ا نهج ین دلباتامارم ه دتب جوا رد ان هدتنب یکنا تیاهن دش ر
 ۱ .تفنصورظن تاعارم هفُسد ندنون تودیا تناعر دی دار

 امر یخد ه دراتعنص یکم اھبا وسانح و قابط
 ۱ لرب رگ مظان نوب هتشاردشعا

 ه دلاوحا ب بل اغ ماظن تایزازاس هکنوح ردند هبعددپ میانص یکیدلبا درفت

 | بهذ نم دیک » هند بولواهدنس هیعا د یضهل بسانتیکیریرح ماما

 زا هلرب تیاعر هنیفرطرپ رع مظاناما)رلپ دلو قدصام هنلیشت× بشخ ن فیس لع

 | فرشاو لصفاند هارو انای) ردهیانعم بناج یسانتعا تاک

 | ۰ دب ر هعطق نوع دلوا هلعرش نسحیدادتعا ر

 بجاوو مزال هنیرزوا كسکرههللاةفرعمو عدقنو باهنا یپ هیعرش هعطق
 رژوبب بویلبا ریدصت ی هعطق هلبا یلاعت هللا ءاعسا انیتو اکربت نوعی دلوا

 هک ادخ و نادزی وریذشو ر ذیش ی دآ یرکن #
 ترسضح هلبا ارویضق كن هجج*لاذو یرسک كن ۰ دو دم جم نیش (رذیش)
 درکنار هنتفواوح# طمس ی رز ردندنس هغ رش ءاعسا لا العو لج قح

 9 نابرکدوش # دزبب كشامشچ لعهوج# دزیر نوخو منجناکرمز
 نموموح ۴# اع ر دنماراب مدآ ی سدادزا هک ٭ مکحتروادنآ ییوترداد

 ردیس هل لاک لال مسا هدس رع ناسا ه دنماقمروک دم دا ار دیش قحر

 حف «دمور نکلر دیظهلیرکن هلب سسک كن هيقوف تاتم ءات ه دیاتفخناس]

 تخادرپ وسارت ندیاتفجیکرت نالوالمتسهدمور هکر ز 1 2 را اب
 || یدلباربسفت هلا یرکت رب رک مظانندلج اوب نامه رد تف > لر لص ارد شلو |

 نیش (رذش )رر د ید ناغوا هلا هزم ۵ ےض هی یرکت دیاتغح هفشب ندیول |

 هلبا ارو یرسک كنه دودم هلا ذو یئوکس كه دحوم ءاب ویت كنم

 ءا هحلوا هلی وا رولبند یخدر ذش هلبا فذح لحن ءاروکدم ر ذیشیتمع
 هکلب رولوا جګ هن وقوا ر ذبش فمع ندریذیش هدنماقم ر ذش هليا هیتحت

 هدحوم



(1% 
 رارکت نکل یدرولوا هرزوا عبط ظن هلیبسح ینیدلوا مدقا ندنانثم هدحوم

 زکا هنوکس كن هج یازو یك هیتحف ءاب ( نادزب )ےھفافر وا 4

 را. طءب ردندنس هغی رش ءامسا كنالاعت قح یکرذبش هدنتق تغل بابرا
 كنسودرُف ےکح ییا دلوا هنس انعم قااخراب دید هنس انعم قلاخ نادزب

 تفه نادری * نيد كاپ نآدنکوس داد كبس (تبی)رونلوا مهف ندنزوسوش
 ر دعا صوص هربخ قلاخ نادزب هدنرتق سوح هفناط # نیمزو ناعسآ
 ٿا كن هعطفیملاقرق نمرها ےک تن رارید نم ر هاو نمرها هرش قلاخ

 ردانب هرنکآ یرمسقت هلبایرکت ینادزپ لرب ع مظان هلوا هلی وا رولک هدننمان

 دی رردیدآ كنب رکن (عارصم) یکی کیدلبا انب هک[ موحرم یدهاش میکتت
 هکنوح رولتید هبالاعت یراب بانج هلیعص كن هججءاخ ( ادخ) ادخو نادزی و

 دسرونلوا رابتعا درفم رک اروناوا رابتعا بک دوخاب روئلوارابتعا درقم اب
 راردیا رببعت هليا بر ندنا راب رع هدیروصوب رولوا كد كلامو بحاص
 هدنربغ كن الاسعت قح هسرونلوا بیکرت هلا ظفل هقشب یک بر هخریدقتوب
 هزاخبحاص ری دادخ مسو ادخ روشکو ادخ هدوادخدک الثم)رونلواقالطا

 زمسیک زکلاب رکا و هنبرلانعم هضف بحاصو ملقا بحاصو هی رق بحاصو
 هسروناواراتعا بکممرک او زالوا قالطا هب یربغ ندالاعت هللا دسرولتیدادخ
 هنسانعم هناذب نالا هد رعیدیایآدوخ قر هلو|ےیکر فصو هدنلصا اد

 || بوئلوا ف ذح یواو كدوخ ن وجما فیفتر دکعد یجیلک یدنک هدیکر
 ار هحریدعت و رلبدید ارخ تورو هک: هلا ن ص هر هوجح ءاخ

 قح هدتقبقحرولوا كد ندودنکی اراو هک هنسانعم یلاعت دوجولا بجاو
 هلبایرک ییادخ رب ره مظان هوا لب وب زالوا قالطا هنریغ كن العو لج
 میج ( هدناف )ردنوهنلدلوا صوصح هیالاعت قح هرزوا ریدقت یکیایرشفن

 یک ی سا یاب یدبا یا دخهلبا هبت ءا یفلال دعد هدنرخآ هدالصا ادخ هدر هص

 .هیلصا هب لاذ لاّوس) هم دقلادلاوفیق قس ام ىلع یدنلوا طاقسایسا

 مکح باوج)وللوا هنوکه نری ذشو رذیشراب دلی رکحوید زاملوپ هدیسرافقرداوا
 شخر ذ یبحاص جت مونقا یتح ردکعد زاملوب هدلوا هکلب ردلکد هقالطا یخ

 تفل ترد قیکا ی «لاذ هد همانف شو یدیدزاعل وب هدلوایرع ندلالذو

 لاذ باب هرکصندک دا عبت قوچ هدنکنهرف موحرم یروعشو شمژاب |[
 ردیناطاس كعب باترا هسیایروهش شمزابهلک ییعیتخازوفط جتا هد هج
 ج



 ۱ اه ابریک ی رزپ هدشی رفآ ی در و
 مس ها یرسکك هدودءارو یرلهعق كنافو كنهدودع "هه ۲ هدش رفا ) ۱

 | * هدنهدیزورردی# ری وقزر *زدیجمدراهدش رفآ لب (ترب)یداهاشردلعاف
 سابق فالخ یتالبقتسح ارپ زردیظفا ندی رفا نالوا هتسانعحلخیردصح ||

 تست ءا هدنرخ [(کرزب) زولکدتنبرفآو دنب رفآ هلیعدقت هرزو !لاد كنون هززوا
 هدنشلاتبب كب هعطقوب ویدولوا رز رب ز قلولوا نمی ابریکی نح ها هیردصم
 هت هجابیدلارخآ یف هدعو ام لعردریضت هدماقموب رد ع ( ابریک )رو

 0 4 راکزرحاوراکدرکو راکدرورپ ردیفصو لم
 ردیفورعمیسا دکلب ردپ روهش» فصو كنالاءدقحیرب ره ن د هک حواوب
 نر هدر رع هکیخلسا هلرا هغلابم ( راکدرورپ ) هک وج ردک ی یراررب ره

 كنار یکاو یز هت ءاواوو كن هبسراف اب (درورب ) ارز رد هنسانعم یب رمو
 هرژوا یس هغی یضام ن دن ظل ندرورپ هنسانعم هبت رت هلبا لاذو یرانوکس
 || هدلابم هلا هیسراف فاك (راک )هم دقلا دعاوق ف قبسام لع ردردصم سا
 هلآ هغلانم ( راک ز رها ) هکرلا تاودالایف قبسامییعردبنادا لعاف متن

 ارام حرح اهاش داپ (تدب ) راطع حش هسانعمرافخو وقف هدیب رع هکهخلرا
 یتفكن «دودم ترمه (زرمآ ) اریز *راک زرماوت عر اکهنک ام * راذکرد
 ندیزرآنالوا هنسانعم ترفغ» هلن هج *یازو ینوکس كنارو یرسک كيمو
 افنآ قیس اکهغلابم تادا ( راک )ردردصممسا هرزوا یس هفیصرها ندننفل

 | (تبب ) یناتسیکح هنسانعم لاعف هد رع هکیعلشا هلا هغلابم (راکدرک )
 كفاکد رک هکتوح ۴# یشاب نوحراکد رکی راع## ی سا نو ژ دوخ معرد روت نوح

 كن هرشاع دعطف هک لعفو لعو راکیعم هلبا لادو ینوکس كنارو یرسک
 هدنرخآ نکلرد هغلاه تادا راک ر دفع ندنظفلرادرکنالکه دنسماخ تس

 ]۱ زال اک 9 هحل وا هلب وب رونلواقالطا هالاعت ىح جدزاد رک هلا همگهیاز

 .نیصاعلارافغو نیلاعلا بر یرانرضحیلاعتقح هسیدلوا مولعم لیصفت وب
 فصو هلنافصیاس تاذ یرب ره ندحواوپ هلبسح ینیدلوا دیربال لاعفو ||
 ندبارضاوید ردنٌملک مسا هکنلب (لاوس) ر دشمال صاح سا هک نصا

 لوا هدیا فالطا مسا یک بسا یخد هزانوب رپ یع مان هکرونلوا ےھف

 نالوا هک الطاءرزوا قلطم ةضابف بانج هکوچباوج )شا نسحاو
 لوا رپ ز هغ تافض لا )بق صو ءاعسا یان )ضع ءا الو ا )ر دم ج وإ

 هک هدنالک



 هدب رع الثرواوا لوامسق هسزاملوا رابتعا قاقتشا دوخا کرت هدنالک ۱

 قاهتشا بکرت رکا الاو یکی رکت هدیکرت ویذپشو ر ذی هدبسراف لباو هل
 هصاخ همس دوخاب ها هبلغ دوخاب هلبا لقن ید هدنرونصوب هسروتلوارابتعا
 قالخو قلاخ هدیبرعالثرواوا یا عمق هسرونلق مسا هیالاعت قح ها
 الف ر ولوا ٿلا مسق هسراملف ہکق وب یکراکدی رفاو هدب رفآ هدشراف

 ناهجو « دنیا دوخ هدیسراف ماعلا عن اصو دوج ولا بحاو هدیب رغ
 راکدرکو راکدرورپ نالوار وک ذم هدعا مصموب هضلوا هلی وب یک دننک ۱

 ربسفت ود فصو ار ی مظان هک اماف ) ردندیناث مس یز هکر اکر راو
 رد دقیق وت هللا سا لاوس ) ر دن وصا راغشا يب هلصا تقصو یسعبا

 رونلوا ق الطا هو ک هن یرراسو راکدرورب و نادر و ادخ هلالاعت قح

 هعوضوم هدناغل روس هکردروک دمو عقاو هدنحرشو نتم كغقاوم باوج )
 ردهدامسا هذوخ ام ندلاعفاو تافص عازن هکلب ردلکد هدمالعا ءامسا نالوا

 ردزاح هسرولوا فیصوتلا قب رط ىلع هدندنع كني راترضح یلارغ ماماو |

 ءاسسا رب رحمت میان ن دلحاوب نامهرداکد ریاست هسرولوا دیجسللا قي رط لع

 سفت وید یدآ یرکت یرالوا ندلوا مسق نوهیدلوا عازت « دمالعا
 قي رط ىلع «دندنع یلازغ ققح كراتلوا دوخ أم ن دلاعفاو تافص یدلبا

 وید ر دیفصو یرلنلوا ندا مسو ءانب هنفیدلوا راج یقالطا فیصوتاا

 هلبتسح ییدنلوا لقن هتیعسا ندّتیفصو ینادمسق هکردقت یدایاریسفت
 مزح هني هلغلوا مادقا قلارم باب وپ هد هسیدلوا ن دنلیق مالعا ءایسا

 هقشاب ن دنوپ (هینت ) هرد هللف یدلبا ربعت وید ردیفصو بودیا طابتحاو
 ردراو ید هدبسراف یکی غیدلوا یافصو ءاعسا هدس رع كنالعولح ىح

 مه دیارک د یزمگیدلوا سرس د هدنحرش یبار تدب كن هعطق وپ اعت هللا ءاش نا

 اعاد هشه ر دبقاب هدنیاپ ید مه #
 تباثورغتسمو قاب نعم هلبا هبتح ءا و یخ كن هدودم ةبسراف ءا( هدنیاپ )
 قم 2اب مکحت هلبا قاناو فقوتورارفتساو توبثو اقب یردضم ردلعاف منا
 هنس انعف قاب هکردقن هدنباب هکاوا هلن وب ر دیظف) ن دس اپ نالوا هنس انعم

 یتیدلوانمصتم یتس انعم قعصاب ارب ز ردلک د راج قالطا هیالاعقح هد هسیا
 ناضقن رعشم لقاعو بیطو فراغو هيف مکه تن ردناصعت رعشم هلتسح |

 كن هدودم ممو ضف ك ناه ( همه ) یک یی دلو ا قالطا هلببسح یتیداوا|
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 دا هشه (تسر)رعاشاعاد ییعع لبا همسر ءاهو یف كن رن نیشویرسسک |

 [| # تسالسا دوس هتشک دوش هک فرطرهز ٭ دوهب و رکن ایم توادع

 4 لرز ولوا یی انادو انیب یہ, روک
 | هني رخ آر ضاحرما هلی كن هدودم نونو یرسکنهدودم "هدحوم ءا( انیب)
 ]| دعاوقیق قیسامیلیع رد هه تم هفص دوخاب لعافمسا هلقاخا فا طوف

 | ار ز رديظفل ندید نلک هدنعسات تدب كنهعطق یعْسبقرق یردصم ةمدقملا

 نافرعزا برا( تدب ) تئاصرولک دادب و دناپ هرزوا سابق ف الخ یتالمقت سم

 ٩ نونو لاد (اناد)هدرادس لدو هاک !ناحو ادر شح ٭ هدراش رس هناع ارم

 یععاس مالعورملععع انادنکلیک اتد هددنسارب ره هل رام حق كنت دو دع ۱

 دننادو دناد یتالقتسم هکردیظفل نتسناد یردصم كوپ یخ دمهردربصر
 ( كرزپ ) انادو انیب و رداقو عدق * اناوتو جو قلاخماس (تبپ )یدهاشرولک
 | مکه رکو مظع یتعمب لیا فاکو یر هعط كن هد یازو كن هدحوم ءار
 ۱ (تس) یدعس ۳ رد راوکرزب نوڪعلدلوا اولواهدننافصو هدنناذ هیالاعت قح

 | یهاک# ده دیمرارقرب نانو دنب مرج# هک فطلو یرا دزب سم تساریادخ
 || کرزب رلیضعب زوللوا لامساهدنرب هل اقم درخ هنس انعم یر | نعد مسج درز

 || یدلیارکد هدیب رعفاکم وح مع یروعش نکلرلپ-ایا طیض هلبا هیسراف فاک
 . إلا زوی رکسقح رد ینلواو قولواو خولوا هدنماقم ولوا هدنناسل یاتغج

 | دصر بحاص ندناکروکل آ ن دیا شو یتداهش تب رش هدندودح جوا ||
 رولوا كعد كب ولوا كعد كب علوا هنهاشداب دنفرعم حز بحاصو

 ٩ ارج هلباربخ شاداپ نابرهم ولتج سم ل 2
 * نایرهمدشابنارقاعرحه (تبب)یمطاربم قوفشو حر عب (نابرهم)
 وید هتسانعم تّعفشو تج مرهم هکنوح# ناجقوشعم هررددهد یدنح
 رد ههیشم تفص تادا ( ناب )رولک هدنحرش لوا تس كنهسماخ هعطق

 | لب ین مظان ریسفت هلبا قوفشو میحر لاؤس) ةکرلاتاودالایف قس اک

 تفص دوخا لعافمسا قوفشو میحر ارب ز یلکد یفانم هرس ویدولتج یم
 قد یوو تارت ادا هکر لپ ایم هویشم
 لادو هیسراذ ءا (شادا ( ظهح افرولوا هد ھر ته تقص تادا یکی ییدلوا

 | ءارجرددرفم ظفل لوا )رد هیانعمیا هلبا دم عم نیشو یاده كننتدو دم
 دپ ارج هک هارفا داپ هلی هدودم هدحوم هاب باقم هنسانعمرخ ضوعو نسخ



 مسر هد صوت یو # شاداب تنس هدنووتب یا (تدب ) یروت یکح همان[

 هح هاب یدیاشانیاپ یلصا ردیک مع هکر رویه داز انا لاک یناث) هاراداپ |[
 ییعموب نکل رد هنسانعمسادیانایدنلوا لادیا هلاد هبقوف ءات بوتلوا فذح

 اذکردشمامع وا تماور هد هه یربغ ندنباکمانقیاقلا قیاقدكموح مه

 مهفاف ر درعش«ینفالخ كوپ ی رعت و د#ر هک ید لرعسدوا نکا
۱ 8 

 < ناسر یزور یر دشربا قایزور قرز ¥ ۱ 1

 لوا) ردهیانعم ترد هلی رسک ك ب هدودم یاژویمنض کت هدودم ءار (یژور)ل]

 یدآ # دبلطیزورو دیآنو ربهضیب زا كغرم (تیی)یدعس حش قزر عع |[
 وتیزورب (تبب ) یماظن جش رادقم نعم قان ریقولعزاربخ ترادن هداذ |[
 هدقزر * دروشسایلاو تسجشردنکسا هک # در وخ ساط نیز هداب نآ ||
 نوک ز ور هکنوج دحاو موب مب ار )هص>حو بیصن یتعع تان ) راو ریدقت ید ۰

 نکل ر دوعا تدحو اب یک دنرخآرولک ه دنعباس تب كن هننات هعطقوید

 (ناسر یزور)رواواب سنا هساو نوش تدسن» دنلصاهدنزانعم یکلوا جوا
 ندیناسرناک هدنسهاختبپ كن هع طق یعْب قرق ناسر ارزردییکرفصو]|
 سا نالوا روکذم هدماقموت رده لعاو مسا دوخا رضاح صا ندنظذل |

 یلعا ق الطا هیالاعت قحناسر یژورو ناب ر هم و انادو انب و هدننی رفآ هک هلک
 هکنوسلوا مولعم ( « ناف )ر د هجرلا قب رطیلع دوخاب فیصوتلاقب رط
 هدیسراف یکی یی دلوا یسالاوتافصو یمانسحءاع«اكنالعو لج قحهدس رع

 یر داوا سرتسد یزنکا هکر دراو یسهفینم توعنو یس هم رش ءاعسا جد
 داوا دمت هنمالڪ لرب رڪ ظا ات كدلنا دارباورک ذ هددعطقرب ولتب تلا

iنادزپ ورا و ریذشو رذیشو رذش یرکب  
 ام دازادو رد | در ادو دار دادو رواد

1: 

 و زاد و یراب وراب ورب و رادادو زرش 1

Aaمرا زاد ورکرکورکورکو راولو رژ  
 ادخراب ورکو رکو رکر کو راژ دو دزیاور ی

 ۱ اعهرو راکد رور و د رفآ دادوراک درک
 ودخو دنو ادخو هدش رفاوراک دیرفآ

 یکشپ اشي و هدنباشخ و هدنشخلو رک داد
۱ 
 ی تو نی هه
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 ۱ ه د یزورو اناوتو انادوراکز مآو ناب رهم

 ادخیامرفقرک ابو ناسر یزورو راکم اک
 NR TA نب رفا یتیکو هشداپو هاش داب و راک درک

 ٠ اشداپاو نابناهجرازوادو راوکر بو اونبش.
 كنهعطقوب یناس كشر وب ادخو نادزب وریذشو رذیشو ر دش (لوا تی ٍ

 ییرکب دا ارو یعفكنهدودم ۶ هدح وم ءا (راب )یدک هادی رو هدنلوا تیب |

 ( تیب ) لیععسا لاکر دادخ فرش مان لوا )ر ولڪ هبانعم یدب

 ییرکبیزانعمقاب* یرب راب مان هکلد تده د # لغ د و غور د همه نایزب
 لواو و كل هدودعلاد (رواد)رولکهدنحرشو هدنلواتبب كن هم طق یر

 (تبب) ناقاخ ےکحرد یلعو لج قح مات لوا رولکهیانعم شب هلی ارو یرا ہت
 تسنح همهنادا یا دخ ناترواد* تسرواد مکح هبشنوحام ق غوا یش دھر

 رولک« دنحرشو ه دنلوتس كن هعط یعکبا یرکب یزاتعء یا ٭یرواد

 )دک وک كنيلا دو یرادهف ن هدودم ارو لاد ۴ دارداد

 فی رش مسا هلثم هبال ادو ینوکسكن e هدودم لاد (دراد)ردناعس

 | مان ضیا هلیاارو یراههف كن هبج«لاذو كن« دودع زمه (رذآ ) ردنادز
 هدب رکاهج كنهرفردب ورم ۷ قرب و هععاصیجدمهردا دخ فینم

 ۱ شنا ین رز دلک وم هما رد  هکه تشرف مسا لوا ر دل وقنم هیانعم تردر ذآ

 ١ زدراو , یر دکشتآ مظعم یدیا )ملا کز وخ اوا تاور رار د دسوگ

 نیبرذآعبار) مارب رذآث اا )شونرذآ ینان)رهمرذآلوا)ردرلنوب یرابسا
 ل هدکننآوب تشه درزرذآ عیاس)نی زرب رذآ سداس)دادرخرذآ س داح)

 ۱ ۳ اعم )رارقابهدنا یروخ نالو |قلعتم هبکو کل و | بودی تدسن هنکو کر ن یتیرب ره

 ورا "دسوف یی مظعارنبپ :!لواوکر دیوسا ك: ءآ ی زوقط كةس هنس ثلان

 | هدعاق كسرف لهار رریسا ینوکییزوفط كن هس هاهره عیار یانعم)

 1 ر انش جدع ی هلو قب اطم هنعما نوک لوا یعسا تآرههکر دن را هدرقم

 es كل ذک هد ا لادو یزد ق لنت دودم ءارو لاد ( داراد)

 3 عج ۍمظنرم یرانازدی را هلک دار ادیرب داردادیرب هکعسا جواوب
 | ( هیت ) نیمی نادادخ مان ار هسره »۴ نم دارداد داراد هدراد (تسر)

 هدانعمیدلکنوصا هفاقو ن نزو مع ` هنسانعم رب یظفل ام کم ه دنرخا كدن ول

 [| نیش (ذربش )ین اث تبب رولوا كعد نما هک داراد مزب هک هیلا فاضم |
 حد

۱ Ka 
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 مانكنالاعت قح یجدوب هلبا هبجم یازو یعقكنارو یرسک ك ن هدودع چم
 كنيت دودم نیلاد ( داراد ) ةيعلا حاعلاو هللا هم" ین اذکر دق رش

 (تبب) ورمسخ رصانهاشردیفینمسا كنالعو لج قحیخدوب هليا ارویر ده
 هکنوح # نالاوذ رتسکدادراداد درا * نی تسدادنقلخ حب: اهلجا لع

 تس كن هعطق ی درد یر کن وب د لدع داد ارزر دیییکرت فصولصالا ق

 لعاف مس ا دوخا رضاح سما ندنظفل ندیرآ هلیدم كن هره رارولک هدلات

 "هدحوم 8 (رابو رب ) رر دراداد ههاشداب لداعرهنداحا و نامهر دففحم

 هلا ارو حق كن هدودع هدحوم ءاب و یم كن هدودم ءارویرسکذهدودم

 هدحوم ءاب (یراب ) یروعشكنهرفیف اذک هناش لج یراب ترضح ماندوب
 ردنایهسمانیچدوب لوا رد هیانعم لا هلب سک ك نهدودع ءارویعق كن هدودم

 زریددشاب نینیمهیراب هدنماقمیب رتوییمینان) اضیایروعش كنهرف یناذک
 هعود رب سماخ) ندول یلوا عع عبار )راصح ح رب نع! ورا عع تلا

 فرح یکهدنرخآ مالک لصاحر درعا هبصقرپ هد دنهسداس) هنسانعم

 یر ییرکی للعت لا ءاشنایرکد هلی رلانعم ت دحوو هیقصوو هیردصم ءا
 كنهدود<لاد (یرزادر) رولوا مهفنمندنرانعم انعم لزانالکهدنلوا تدب كنهعطق

 بانج ه دی ولهپ ناب ز د وپ هلیعضكن هدودمءارو یر هعق كن هیچ یازو
 یر هصق كنبمال (رار) یر وعش كنهرف ین اذنک ر دیعا كتیراب
 ( تبی) یرصنعر دیفب رش مان كنالاعتقح بانج دوپ لینوکس كتسارو
 یمن كمال (نلول) # شزازا ناوه مه شزوپ #ش رفا باس کار
 ی هر ییرد الاعت قحن تراس مانجدوب هلا اروى كەنان مالو لوهحم و اوو

 ٭ داش شدوخ یاب تنا دا رم # دیا یرا دنکوارک ۱( تیب )

 دوب هلبا هینات ءارو یم كن هدودمیالوا ءارو یر هعف كیذاک ( رکو رک )
 ۴ زکوزکن ادزب هک دنامنادب (تد ) یزصنعزدترضح بانج «یماس میس

 ین وکس كنينارو یر هصف كنيفاک (رکرک )کی د تسد رواروترب ناهج
 دایرف دنانک هراګب وج (تب) قیقد رد الاعتقح منش مان دوب هليا ارو
 هبیرعیرللوا فاک ك فل یکاوب ٭ رکرک نادزب دیشب ناشورپ # دنتسح

 كن هدودم ٌهبجیازو كن هدودم لاد ( رازاد) ر د هبسراف یر هبناث فاک
 ]|| خدمه علا حاولا یف اذکللاعت قح بانج مانیخدوب هلبا ارو یراهخف
 لادویمق كنهدودم "هرم ردا) تلاتس یک ءانب رواک هدهنسانعمیچب ويا



 یدک یلیصقت ےک هتن هتسان E رک ه دلوا تب هلی ارو یعض كن هل ہھم
 تلاد( زاژذ) روک“ ريحا تدب HEEE ةر د یلاعت نح( درا الا
 راه او یی دیروعش كنهرف لب ارو یز ەد ك هدودم هسرافیازو | ]

 بآ آ یاج هدو دوب یو ر ازدان 1 وکوتقشع(تس)یناعلا و هنارد روطسم ولد هثساتعم

 هوا 0 r ادوس و كشاز ل د هن اح ٭ اخو

 -دا راص ةن ق الطاو رولوا فصول قد رط ىلع قالا هبالاعت ىح ||

 س 5د (اهاش ءامسلاو) یلاعتقح مکه تنر را

 فرش عید و لوا) رد هیانعم حوا هلشوکس كن ارو یز هه ننبنسزاف

 E ۵‰ دیسر ل ل د ماکب مر ی( تیب ) ا دعس د وعس ر دّقح تروح

 £ هدندیالوناجتاب رذاث ثاات) ناهاش تگ مع یاب # 0 وعو تع یراز

 كنيلوا ءارو یز رمق كنشسراف نفاک ( رکو رکو)ر دعسا هرص3رپ

P9تسنوبم ما یتدوب ا نان ءادوی  ETEح ۳۳  

 7 اش مانا رع ٭ از دیو کس نار ( تبن) یا کو

 9 9 ادخراب) لقغت الف ر د هسراف یسک كنب رلفاک كن ەلكىكياوب دن ارترکىدو

 ۱ دا هکنوچ رولک+ ه دنربخ|تبب كن هع طق ی دب قرقوید هللا هلی ار نوکس
 ۱ كنادخیراباضبا قس اک كلامو بصاص عع | لی انا قیساک ادخ نم

 ماعبوئلوا عدقت هرزوا فاضم هیلافاضمقلوا معیدیا راب یادخ یبصا

 ر دنالوارک د یی ۳ هسرولوا هل نوکس كنار رکا یدلوا كعد بحاص همانا

 ارعشیخدو تی ؛اردیراب ییصارولوا یب رع ظل هسرولوا هلی رسک اما
 تبب كنيلوا هعطقوب ( راک درک ) هنسانعم دنوادخ را رد ادخراب هنحو دم

 قح كرابم مانیخدوب هلیاوکس كنهنالاد ( دی رفآ داد)یدک هدنسنات
 یروعش كنهرفیف اذ ڪر ولک « د هنسانعم هدر رب ندیتسومو ر دالاعت

 ید رد یر کک وید ل دع داد اریزردکءد یدنرا ل دع یسییکریانعه

 كنيلوا هعطةوب یلعاو مس RY دی رفآرواک ٥ دات تدب كنهعطق

 زاوا( یه ی گا تس )ر اکرو ر )ی دک ٭ دنلوا تس

 ردهنسانعمیجم رس وک لوب لصالا یف رولکوید زوالوق هدننمان تدب كن دعط

 یی رط لع دوخا ردغیص وتلا نب رط ىلع قالطا هیالاعتنح هوا هلی وب

 اذکرد الاعت قحنوج* "ماندو (راک دیرفآ ) عبار تیب ر د هجرت
 یسەغیص یطام دی رفا 1 ارب زقالخ عع راک دیرفآ هکنو>یروعش كنهرف یف



 (توادح )یدک هد تهدر ق | رد علام تا داراکر دصم مسا هوزوا |

 ( وب دخ ) رولک هدست تی کت هعطق ییزوقط قرق وید برو باص

 وتو حس یک هر هدا تدب كت هعطق ی لا ويد هاتداإ

 | تست ل اد( کت د)ردلکد یک ادخروتلوا یالص هد هت ربع تنالاعت نحو

 تنه ور اک دلا ت کا هعطق ی درد ییزکب هد یے دلا لدع ھ وک ٠

 هاّسداب ی راو اک ی رک درک ترول

 یو یرفب < ویدیالتخب ( تری هام و هلدع |
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 و هكر اودا ی بس هو عج ےک < دعارق ق | ۱

 قی رط لع ی الطا هالا عت یح هتساضم محرو باعو یو رھ ت دهلک
 ۱ تیر و نا یهع)یساحتن ردە ستا ی رط لعد وح ا: وتلا |

 ولحوک ( اناوت ) یدک هدست مو هتل تو كن طو ند یوآ]
 | ی الح ید تن هک ت ردوب رولک هدنعبار تیب كت هعطقیعما وید ولتوقو
 | .دتقح ( ۰ ید یزور )ود هجا یی رط ع دوتا ییصوتاقب ر طی
 | از زرد کر یصو هسا تع ی رو قذر لصالق ردلااع قازو باتح

۱ 

 لعاع ےس دوحات رع | هد یدک هدنعبار تب كت هعطقوب هد قرر

 | .تتاوع تن هس دود یره یعراصحرد تا ندهد یردصحر دیو

 وید دارم ماک رب هتشاتسم تلود حلاو هاب و اوا (ز کاک )ول

 یس 6 ههلام تادار 5 رول کک هدتساح ت ےک ب ا همطق عو رت

 ردتصوتت قبرط یلع یالطا يالا ب یح لاح زهد كر | تاوتالای

 | (یامرتسرک) یب مىت یتچوا(انی)یدکم تب ید ۳
 | یس ( ادخ) رتفتصوتا یی رط لع دو یدک هدنلوآ تی گل جای ]
 | تن کد هدحرش ادخ ی ر دیک قصو لصال ق دوجول بحاو |
 | اس راکدرکی دین تی هی هم ی هترخآ (اکهزک )یاس
 |( داب ) لمح الف رد هح یچیدلوا هل ےک یاو رک هدعاتح و

E 
داب رول ڪک هدنح رس یار تش تل هعنار هحطق

 | ردعمح نادنا هش

 | وید ناهح چک کوجردب کر فصو هت انعم ی دز ناھ( ی را یک



 دوخا صا ندانطه) ندید یر آرولک شات تب مو هیچ کت ِ

 ۱ تب رتخآ ونش نلک هدنسداس تس كن هعطقو ( اونیش )دن لعافرسا

 .قاس ( راوکرزب ) عش عع رد هشم هوص دوخاب لعافمسا هل داد !فاا

 | چم یازو لاد ( زازواد ) یدک هدنشلات تدب کت هعطق وب هدنحرش كرر

 هنسانعم ءانب هکیجوپاب لصالاف هلن وکس كنارو واوو یر هغف كښت هدوم
 | تاودالاققساکر دناکم مسا تادا راز هتساتعم راوبد ندقلا واد هکنوح
 ردهتسانعم ناهج ظفاح(نابناهج) ردلعافیسا تاداازاحم هدماقموپ نکن
 هاشداب ففحم (اشداپ ) دکرلا تاودالاق قیساکرد هظذاحتادا ناباربژ

 قو رظیعدوخا فیصوتلا قد رطیبعقالطا د كنهکشب وب ردروکذ م
 هلولص الات هلدچ ناب راست ال وا هدننکلت اوا نفض م تداعدهم )ردهجَرلا ۱

 ابو ناس س هجرت 7 هزلا.تافضو هزلاءامسا الوا جدر رحم مطان یک یتیدلوا

 ف ترضح "یاساو قلاسر یاسا الا ناتا یس e اتو دج

 دروب بودا نابع یس هجرت ر نایلسالا لک او تانا لضفا هلع تانک

 چ انو حدم اتسار ساس یدلوا دجورکت
 رد هل نعم کا هليا نیسو یک كن هدودعهبسراف ءاب و یرسک تك بس( ساہس)

 یروعشنکلرونلوا مهف املطم ندنریسفت كرب یف مظان رکشو دج یتعمب لوا
 نوسلوا یلاعت قلاخ تمعن رکش كرکت غتر کش نعم سانس هکر روی موخ رح

 نادادخ فطا نوت ۴# ناکت خو تالهربنارتدادیادخ(تدب )یر س٣”

 (تبب) یدشح لاک نوسلوا ینعنرکش كرامعتلایلو یاس رک ساہسرا دارو
 ٭ دنکنوا :رکش هک تسساسان ٭ سبح یاهافحم دشابن دنبرخ هکر ها

 یون آرد ورود طلا یمع هدهاشو دده كنهرف لوقو تموم ین
 كنبسویضف كن هدودع ءار (اتسار)هنسانعم ساس ید هساس هلیا هبعسر ءاه |

 ) تس) یتاعلاوبا شیاتیوانوحدمییع دلت كنهدودم هيقوفءانویرسک

 *نابز درو شاتسارارت فصو دننک# ناهجقلخ دنا هدیدارت قلخ نسحوح
 عراف نداننو دج .<کاتقو( ده # ) تسار یتعع هلبا نيس نوکسو

 درویب بودی ناس یرلتغل قلعتم هلام رف تروح هسلا یدلوا

 < لوسرریشب و روش و و کتب اوولزوس ورغوط
 كن هدوذمار تسارارب زردبنکرت ف صو هلنوکس كن هفوفءات ( وکتسار)

 سک( تبب) دام باوص لینوکس كانبسو یف 1



 دوخاب نتنکوک* تسادخیاضر بجوم یتسار * تسار هرزا دش کک مدیدن
 یسهدحو ےاکنم عراضممیکتر دف لعاف سا دوخاب رعا ندنظعا ندع وک

 یتوکس ك هب ءاحو یل واو (روشخو) رولکهدنتمان تد كن هوناس هع طف

 یر سک-ردع دق سرف هنس انعمی و لوس ر هلا ارو یم كه دو دع دمج*نیشو
 » رود خوو تماو م ناش درب دو تیئراب وت تبسن ندو ید لاج (تبب)
 كس نآ (تدب) یمظنربمرد هیانعموب یخدروشخ هل يخف كناخویطوقس كواو
 ردینیکرت فصو (ربغیب) تما ار زوشخ مه هدشن # تلم یو نابتاقو

 یداوا بلاغ هدبسانعمی و لوسر هرکص یدیا هنسانعم ی دلباربخ لصالا یف
 دهاوا هلب وب ردففحندمافس نلک هدنسصاختب كن هسماخ هءطق من هکنوح

 یجتلا زوتوا ( رب ) رولوا زج یخدربع وربءایب هکلب ردراج هدربماغیپ هدنوب
 لغاف مسا دوخاب رضاح ا ن دنزنمل ندر ناک هدنسن اب تیب كن هعطق

 هله كب هدحوم ءاب نوا قرف ندننالبقتسم ندیرپ یتالبقتسمارپ زر دفق
 هک افطصم هدب زکر هدوتس رد دمحم مه # رولک درب و درب

 یه ا ی یاوید شوا حدم هدونس ےب تن دجاو دوو دم, نع ( هدوتس)

 هکراو قرف هدزرسخم اریز ژاملوادعرارکن نکارولک هدنسننات تب كن هعطو

 (هدناف )رد رهاط هدرسقن هلهردرسرد هدنآ رد هژ.خءارد نوا نیسح هدنون

 هدیج قالخاعنم هیس وید دم هننرضح ابال ا لطفا هيلع اینا ناطلس
 ارغط ییاطخ هی هلیناونع * یظعقاخ یلعل كنا * میهن ردنوصخب دلوا

 (هدیزک ) بکر لا تاودالاف قبساک نیس تادا (ر )ردشلروس هدینک
 یعص كن هیسراف فاح یر دصمراتشو یطصم عع ر دل وعقم مسا ۱

 دمو لوسر هدش وب ردیظْل ندیزک هلی رسک كن هدودم هم یازو

 یکتسا هدیکرترد ( هتکن ) هجابیدلا ین هدعو امیلع ردزر سفت یطصمو
 ردراو یطخ ماهبا هدناوق هدونس رد دم یه هلعلوا طد رز تادا

 ٭ شوکب شلاج یون نارق ناوخب وقوا سیونزاب #
 هتسانعم تباک هلا هل هم نیسو رسک كن هدودعواوویعصكنو (س و)

 دنس ولو دس ون یت التنس ارز ردرضاح رها ندنظفل ناسی ون نالوا
 نیشو یرسک كنون تشون نلکهدنعبار تدب كن ەرشاع هعطق هک اماع) رولک
 تمالعواوو ىم هلاماحضلاو ملا نیب كن هجج*ءاخ (ْناوخح )رد هلبا همه

| 

 ردرمضاح رها ندنفل ندناوخناک هدننم ان تدب كنهنم ا ةع طق هلیا فلاو |



۱ (11% 
 | ندناوخ هدسرافاریز ردکعد هلبا توعد دوخا هلبا ت ءارق نعد هنسانعموقوا

 هن راانعم«ت وعد یرب ) تارق یر )رد هرانعم کا قموقوا هدد ڪر

 یتالشتسم لاح همضردتکعو حک دارا یر ره نداق ییاوب هحربد عن وب

 | قبسارد هلص نوجما ظفل نیسح هدحوم ءا یهدنلوارولک دنناوخو دناوخ

 | هبهلا تشک هاب رمسک كن هدودعواوو یعصكنون (یون) هطستلاتاودالاق

 بحاص بیداردنیبم ناقرفو مظع نآرق نالوایمظعاو یلضفا كن هعب را

 فرحو لیجتا تیآ تب ا*رویز رطسرطسو تاروت روس هروسب ( تبب)
 ندنظفل ندیشوک هلی هج نیشو یعط كن هدودم فاک(شوکب) * یون فرح
 ةطبسلا تاودالا یف قبس اکر د هدن از هدحوم ءاب کهدتلوا رد رمعاح مما

 دک ارس قدال دش یدلوا بارد هلکا ونش هلکد

 (تبب)انالومردمعا هل زاوج كن هثلث تاکرحو ینوکس كن هجچ نیش ( ونشب)
 ۳ ۷ دنکیم تیاکش ییاهادحزا دن دک ی تناکح نوح یتزاونشب

 فا قرف دوخاب يظل ن د ونش نلک هدنسداس تدب كن هعطق د نوا

 اري ز ردیظفل ن دب ونش دوخاب یظفل ن دینش نلکهدنرشاع تبب كن هعطق
 رولک دنونشو دونش هلبس هثلث تاکرحكن هم نیش یتالبقتسم هدکبحوا

 ردحاو ناکساهدماعموب ی دمعه نیشو زد هدناژ هدحوم ءا یهدنلواونشد

 هل ْم .هفردیما ندنظف) نتفاب رد (با ردر) هطبسلاتاودالا قیساملع

Eندن ونک بان ردزب رعرعللصاحو اس( عارصم ) ظفاح هحاوح  

 نتفایرد یردص هرولکهد هنب راانعم هلا تنواعمو شراو هلا ارادت هقشو ٠

 یضامو ر ولک دنبا ردو دبا رد هلبلا دبا هپ هدحوم ءاب كناف یت البتتسم ردیظع)

 هدماقمو ر ولک هدنسماخ تدب كن هعطق یعسب 1 ی هدحو ملکنم

 ةیکر لا تاودال یفقسسامیلعردلکد نوجما ظفل نیس تر درج ند هلک یظفلرد
 ردیضام ندنظفل ندش ناک هدنسداس تاب كن هعطق یس قرق ( دش)

 «دیدرذکهرزاو لد نوخ# دش نوجهکد سرم هدیدو لد لاحزا(تس) ظفاح

 هنانعم ترد دش ارپ رر وتا یدک هل د سه دش یفکیآ» دش نورب

 ردتسانعم یدلواتوف عیار هنسانعمیدلوا لث ز ٹر دروک دم یسنکیارولک

 كنس(؛ارش)مهفاذرددیعب نکل ردل ههد هعیار یانعم هچجرت هل وا هل وب

 ورسخرصان هاشقیفحو یرحو قبال یِنعع هلی راه لا هدودم هم یازو

 جوکم وک چ نم # شب وخزارامزا دزیا درکن اهن نوچ ییوکوترک ( تبب)
 +٭ زا
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 ڭىن اۋاكمو هنسانەم قفاوم ارسهقشپ ندنوب * دیازسنودیا ادخمکحزا

 ادتبا دکن یسحتو شاباش هیاہن یب و نی رفآ رازه دص (هیبنت) رولکیسد هتسانعم
 و یدتساادایب هجر نالوایمد هبجاوریه نکد دیحهاک دم اقعوب ندهعطق

 ییسح ءام ساره ظم ماع هناکه لرب رک ییادخ ءاعسا الوا ) هرزوا یب رطماهپا
 رغ من هناسنا هکیدلبا سایسو رکش هناک ابن ات ) یدر وی تراشا هنفب دلوا

 تقیقح اي“ بولو!  وکتسار ناش یوذ نارممغب ن دنس هلجیم هیهالتم

 یالسا لها الا ) بوروب اما یغیدلوا تاقولخم هدیزکوتانساک هدب ز هیدمج
 ینربسفنو یتًارقو یتباک كناشلا مظع نارق نالوا دشرع هليا لونسز دب
 ربخ نی دلوا ارمسو قیالهکرانوپ اعبار (یدلبا مما یواحیمهفو قعام ساو
 رد دقمیزانعم هت هقشب ند هجرترخ الایا هفحوب هک هردهللف یدرب و

 لیصفتل وب تقو ره نادنچ نکا رولواهیبتاجاج هنفیداوا لی وب و
 رووا تراشاو راطخا هد رال ینیدلوازار دور و د هلغلوا بانطاو

 ٩6 هدبرب و توا«یدرماوحردمدآ م در

 ناسناو م دآ عع هلا معو یعع كلادو ینوکس كنارو ی كي (مدرم) ||
 رابدهد یناوشب ناپ رد هک راکردهتفخ مدرم جھ دیاشن (تیی)ورسحربما
 رولک ه دنلوا تدب كن هعطق یی دی رک وید هنسانعم یکی زوک یخ دمه
 دکنوج تو اهو دوج عع هلیا هیر دصم هيتحم ءا ه دنرخآ ( یدرغناوج)
 ندهد( دب ) رولک هدنتمات ت كن هعطق یعجوایمرکب وید ین هدرمناوج

 كن هعطق یدرد قرف یعراض »ر د رضاح صا ن دنظفل نداد دوخاب

 كل دلاحرهب ر دنوحما ظفل نیسحن هدحوم ءاب هدنلوا رول ک ه دنناونع

 لغغتالف رد هلیا مسکن دیهد هکنوح هکردوب ید نالوا سابقو رد هلن سسنک

 < اه ه دال یریو هنلوب قح ی دزيا #
 دزیا دطبسلا تاودالاق قبسام لعرد هب هیت ءا یهدنرخآ (یدزبا)

 | که دنلوا (اصج ) روک هدنربخاتبپ كن هعطق ییکیا قرقوید لاعتقح

 ییا یرکب وید ناکم اج اضیا تاودالاف قبس اکر د هبفرط ه دحوم ءا
 دهاشش وشت هجو رب هب هرسفم هلک کا وب ر ولک « دنعبار تب كن هعطق

 كاب و توخ رسد نادازب # ی دزبا هدعو نآ دمآ اج ) ٿي ) یدعس ج

 مهفاف رد هتسانعم بوسنم ههحاقلط+یدزبا هدنب وب نکا #یدیزا

 ٠۰ ۰ چ شورس یدآكلمر دشلوا درب یعجوا



 ۳ هنوکس كوو یر دق كن معو هد ه دشم ءارو كنینراف ءا ( هدنپ)
 - | ردمزالیدیدشت كنار نوحانزو ه دماقمو نکاردلعاف مسا ندنظفلندیرب

 || همرپ ه دمور الاغ زولک « د هنسانعم قروز هدب عیباق كحوک هدنرب دمه

 ّ هل هع نشو ی هعص كن هدود# ءارو كس (شورس )ر دطاغ ندو

 هناصس قح هکر ږد سرد ءامکح زرد هنولد هدننابسل یدنه كلم نعي هش رف نعم

 || ندهسعمهسراف روهش مانا یرفن زوتوا بودیا قلخ شورس شب زوتوایلاعتو

 چن مانا ید یرفن شب و ردامم هلیمسا هنشرفرپ لوک ج وارھ
 کیا نوا هتشرف کا نوا ندشورسزوتوا لواور دم وس وم هلا هقرتسم

 ]| هتلاصموروما لر مش نالوایمانمهمتشرف رب ره هکیدالوا هیمسنهلر دآ كل

 || هد همالسلا هيلع لارج ترضح هصاخشورس دهر د دیقمو لک وم |
 شوخو ر دیمسا كننوڪ ىي ڙکس نوا كنبسمم ءامره و رونلوا قالطا
 | ر د هیانعم ترد شو رس ىلصح ر ول هد هنسانعم هل بوخو ادص

 ۱ ٭ اورزجو قبال ندیر واب قمانیا مه
 | هلب مسکن هدودم ءارو یره «اواوو كن هدودم هدحوم ءاب (ندیرواب )
 | الوا هلب رهف کن هدودع واوو كنار  اور)یک, ندرکرواب نامی نعع ردردصم
 رشح هدیس نامزرخآ بشرد هدیمد (تبب ) ینافاخمیکحارسوقیال عع
 یراداور ( ټس )یعاشراجقیعع بنات × اور تسد فهکب اص اوحوت نڪ

 | هقشب ندانعمیکیاوب 3۴ لاخ یک ارابر د هرطقکی ناوت لا رطخ یریشز
 | ناور و هنسانعم لوبق و هنسانعم كلک هلوصحو هنسانعم ولحاور نعي ځار

 + روا هزور نيد هار تعب یش ردتلم شدک رولک ه د هنسانعم

 ےکح به ذمو تلمییعع هلبا دم نیشو یرسک كن هدود# فاک (شک)
 "یدهمهک زوسب وکب * شكد حلقو لکشلاجدنوص ټساج (تس)ینزوس

 یعپ لابو رپ و هنسانعم فرط ناروط قوا كشکرتیخدیه * دیسر هائپ نرد
 ررد شدخ اکا هادی رطزک هما نلاق ع ونرپ نت اکو هنت انعم تانع

 یجاغادانعْسو هتسانعم روعسیرلکدتنا هاروک یتتسوب و هنسانعم شدخروک ذم

 روک ذم شک (هجنن ) رولک ه د هنسانعم هزپ ر جوادازهرهندابر دو هند انعم

 ردکعیدیلوب نیدهدنفا هلیرسک ناه (نید هار ) طنغح اف ردر اویسانعمیدب

 || تلم هجو ا هلبوب ی دنلوا قالطا هی هی دم تی رش هلبا هبلغ دوخاب لقن
 ]| یظفل نيد هارو ر سفت هلبا تلم یظُما شک, نکیا رافدارتم هدفرع تع رسو

 46 تمبرش#
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CT: 

 (تبی)یمظدربم هلوأ تراشا هنغپ دلوا صاخ ینانماع لواربسفت هلبا تعب رش
 وید لوپ هار # ند هار نومهر دش یکی ره # نب زک ب اعصاو لا رار اخ
 یسانعم تلم و تعد رش ر ول کج ۵ دما تس كن هعط ییرکس زوتوا

 یازویص كت ه دو دع ءار ( هزور ) ی دک هدنخرش یناونع كن هعطق وب

 یرادیم نوحهزور (تس ) رعاش موص نعم هلبا هیعسر ءاهو یعق كن دع

 دیموب و هفیظو هزور # رکش رپ تناه د منیب بلو د رک رمسب نیربش یا
 ه دنعباس تاب كي هات هعطق ولد نوڪ زور هکنوحر ولک « د هنسانعم

 هطبسلا تاو د الاف قس ام لبعر دنوما توست همسر ءاهر ولڪ

 اعد یدلوا دور د ر دنمّوم یوکه ن اکی
 تس)ورسخرمادحومو نمّوم عع رد هسراف ه دیفاکیکیا ( یوک هناکی)

 کوس اکران دبی سکه ہک دشاب یسکوک هاب
 فاکو كن هیت ءا هزاکن ار ز ر دییکرت فصو لصالا یف # دیوک

 اجو لضفو عو لاو مه هلبا هیعسر ءاهو یر دف كيوو كن ه دودم
 ملب رد هکوخا كيرب هدفدصو رد هنسانعم رهام هد رای یاثماو ثواب و

 ر او بم هر هنسن قوي یلاثماو هنسانعمرهوجردان قوب یریظ و هنسانعم
 قردلوا کر فصویوک # فرع تفرعمیادرد یرهوک هناکی ( عارص)
 یر هجصكت هدودعءارو كلاد (دورد ) یدک هدنسماخ تدب كن هعطق و

 شعفچ ود غادزنکلو (تس )رعاش اقلطم انو اع د یتعع هليا ها لادو
 هنر: رّصح مالسلا هيلع ایناناطلس ۴# دوردرناب ژ مالسر شاد # دورد

 نارارهدورد نارا: ه (تسا یدعس حش هصاخ رد دورد هد هز لص نالوا

 كن ىكلم لاس هقرتسم هسج ىج دمه # مالسلا هيلع درب امز # مالس
 رد هنسابنعم كمع درو د ظل و یخ دھر دعا نوڪ یش

 دک زاغ لب ناذا ياد روتب د کری فوم 2

 ید هليا هبقوف ءانو یرسک ك فاکوینوکس كن هبجیاززو ی كو (تکر ۰
 اذاینعع هلبا یرسک كذاك. زامن كلاب )عمجملا ف اذ عماجو دجسم
 تام نوی مرک زاغ كاب درک دیش نو( تو )ی دمس مش
 وید سس كب كناب د ارب ز ردکعد یسادص زاغ یسییکرتیانعم دون سوه دعو
 ردندابع فورعم ( زام )رولک هدنسم اخ تدب كن هعطق یی زوفط یمیرکی

 + اوشدب شلوب وا ,ه زا شیپ هاما ید 1
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 ۳" لن د همج* نیشییصا بیطخو ماما تعم نوک نم

 ۱۱ تا دعا وا لمن سا ندما هدعن یدیآ هنسانعم یک وا زامن هل رسک ۱

 ۲۲۱۱ یدال سن دب زامن لصا هکمردیا مف هلی وش ریقف دوخا یدنلواناکسا نیشلقن ۱

 یبکر فصو ««مموب هلوا شلوا نداق مشح ایس بونلوا رخ اتو دقت ۱

 ( اونیپ ) رولک دنلوا تس كن هعطقیمزوئوا ود وا نس مهفاف رولوا

 هکنوج یک زاغ شیپ ه دلوا هجو ییکرت تیفیکو ع وسمو یدنقم نعم |

 و لوق (تس )اعم اوبا ورک ید زاب ینععاو هلیایعف كن هدودمواو
 * نییسیاوشی و نینموم یادتعم # ادخ عرشر د هدوب قفاومارشلعف |

 ٭ ید سول اس هیفوص ییارمنادان له اج و
 هليا ان نالوا نن تادار دیکر فص و لصالایف له اج ینعع ( نادان ) 2

 ون مادونا ند ردصمےسا هرزوا سهغیص را دوخان ن ندا

 ( یونثم ) یدعس جش تاودالاق قس ا یک سانشان ر دک

FRنانح ناتاداتن ۴# یدوبزت یزور كن نادار ۴ یدورفرب نقاش  

 كنا هدوبم نیس ( سولاس ) دنا ناربح ناردناااناد هک # دناسر یزور

 ظذاج هجاوخ ییا مع نعي ابر لها ینعع هلیانیسو یم كن هدودم مالو یف
 سولاسودزدو ابر ان # دوبن ناسا نس نارهش ظعاورب هچرک (تببر)

 || ندنتالامعتسا دراوم رسفنوبد ینوصییارم »ارب ران ۷# دوشن نالسم

 هحاسدلاق هحرص ام ییعردینس نیک ندم یاههق ههفاشلاو

 ر دشعلوارضفتوید ار لها طعف ه داخل تک عل دلوا س س رس د هسخوډ

 رولوا هد هعدخو هلبح نعع و یا دلا نعي ه دن رفییعع سولاسیخدیه

 1 اسراپ یوقن لها نم ادک اپ لها تفع#*

 - || ف قبس امیلعردییکرت فصو یک مشج ءایس هلینوکس كفاک (نما دکاپ )
 ٠ | فرع تقبقح «دنفعلها نکیا هنسانعم ولكنا كاپ «دتغل هم دقلا دعاوق
 | بس ارربل د نما دکاپ (تدب )یز ارش "ی دیق ی دل وا ح الطصاو

 ]| هکنوج# درک مار نوسفابار م ازد یثحو سوهلاوپ # درک ماند |
 ر هدنسین تیب كن هعطقیمدی قرق وید كنا نم اد رهاط عع اب |

 ,SEA دامهد و یر هذ كنت دود# نیسو هسراف ۹ اسراپ (

 ]۳ ۳و دام نیا هریک اپو دهاز و دپ اع نع

 | یدلیا عج یر انعم هلج بودیا سفت هلا ی وقت لها ڪالا

2 



KNN 
 #٭راکناد رم كہنو ناداسراپ # س اسراپ ةماحا رکره ( تیب ) یدعس جش

 تشهد رد هنج تعاق ی دلو | ریخسر چ 1

 منکیم تلالح نم (تبب )الوم ترضح تمایق قع لرم كنار (ریعسر )
 شات هللا E ۷ ربعسر نان ھم ےشح دند * هنابزب رب موخ

 ل دز یع#* # رشح هکر سان دنت فکر ب هل :ONT تب

 یی اق ردي OE hE | هليو * رخاتسر زور لوه مزبب

 دقوف نو و الو ی كنار اتسر هکنوح ی دیا هنس انعم یوک

 نداتسور هاو او e تاب كر هعطو ی دب نوا هل حد لر هدودم

 هدنعباس تدب كن هعطق یمن ا ییکر فصو یخ ردنفحم

 ینوکس كن هبجم نیشو یرسکناهو یف كت هدحوم 1( )رولک
 دعطو مکه تنر دیض ام نادنظل نشه دمه تنح ییعع هلا ةيدوف ءاتو

 (تیب )ظفاحەجاوخ هرزوا بانر هیانعم کا رولک هدنعباس تد كنەرساع

 # تم تسدزا ر رب مردب *# سا مداتفا رد یوفت هناخزانم هن

 د اهر شم روق یدآ منهجردشلوا خزود #
 عع هلا همد ءاخو ی كن همه یازو یعص كەوا

 نابشزودزا * فارعا دوب خزودارتشهب ناروح (تبب ) یدعس جش ےنھج
 هل را هح كنهدودم ءاهو كنار (اهر ) # تسنشهب فارعا و
 || ادم هریخرب نوتاوا بیکرت یک آر دردصممسا قتشم ندنظفل ندیناهر

 راپ فاز یوب نوچ ( تب ین اعمل اوبا یکدرک اهزو تفاب اهر الثم رواوا
 ۴# راکروز درک اهج مرارقو ربص كلمرد * راکز ور درک اهر

 دک لمر ی ردنزو نتالعاذ نتالعاف #

 ه دننزو نت العاف نکس تدب ره هکردندازجالا نفع لمر یجب هعطقوب تعد
 صورع ود فذح هکنوح ردرلفوذح ب راو یعورع هکر دخو وللوا

 | ندنظفل نتالعاف الثم رارید هطاقسا نیفخ بس نالوا هدنرخآ كب مضو
 زربد فوذحماکا هلا نلعاف هرکصندقدلاق العاف بوئلوا طاقسا نت

 || نلعاف نت العاف نت العاق نت العاف یعارصمره كن هعطقوب هعلوا هلب و
 یکن وتترولب زا هدنون تروصفرح نالواهدنرح ارانزوو ( هج ) رد هدنزو

 جزره رج ردزوفط نوا هیضورعروح هکنوسلوا مولعم (هینت )لغت الفر دلکد

 لب وط سبلان رم بافته سم لماک ری راوی لمر زجر ےک



 0 بسر تار برم ار حرم ی طی ی
 هزادلا بس یسیدی دروح وپ لک شم فیذش بی رق بیر

 ۰ ۱ ویتت"یمادعام لکا فیفخ بی رق بیرع عل رم ل .اکرفاو زدت دین :

 نوآ ول ید, هردزاح یلامعتسا ید عب ضو سدسم ل اا متسالا ب کک

 | لب وط لوبعم ریو ردات یلاعتسا هدمگردصوص# هبرع یسب اه زوّعط

 | تیرغردق و یلامعتساهدب رع ردضوضح هک یوا لماکرف او طیس دیدم

 ردراو هک ن ید زوفط نوا روح نالوا لمعتسم هدهدپ رع مذ لکاشم بیر
 لیطتسم ی روح یکن دلیا هدا ز قجنا زالوا لث اق یر جواوب یکل

 || ترد نوا یوم راروحت نالوا لہ سد دمج یی صاح رفاو میم دنع یت

 قرلکح اکفنا ندنلر ب دروح وب روئلوا لامشتسا فحازمو لاس یشن

 دعدم هقلنوم یت لا اد هدنصورع ئ زراو زولوا حواعم ن ل دنر هرا د ی رغو

 رذکلواشب ادعام ندهع نم هدنضورع ی رع هع ژنم هلن للت نشم

 1 هک وسلوا خولعمە هرکصندنوپ ) ردحورشم هدضورع ا راود نابب

 || تعمل * دوو بس نددانواو باسسا لیعافت ندلرعافت رم ندروح باد

 نگر هلی درشم هک فیقخ یرب)ردیکیآ ببس ر دیا بکرت ند + اتفویم
 هک عومحیبب) کیا د دنو یہ لج رک یکیا هل بقٹ یرب)يکلک
 ی ر وا رج ییا هک قورفم کر )یک نچ نک اس هدعب ارحم کیا
 ندلبعامت وذ A اج هکنوسلوا مولعه یخدوب ) یک هلال نکاس

 عارض« كس جدو ) ی سوو ؛نجرپ نلیعاقم الذم رارید هني رب ره
 كنا عارصم) وشح بب ام ضورع یربخا ءرج ردص یوا ءنرح كناوا

 ما موب )روئاوا همست وذ وشح هنب ینیبام برض یرخاءزجادتبا یواءرج
 تاحالطصا راسو یاب كنافاحز ندنعیدلوا یعاع» نایب اعف یطو نعلق
 هعطق ون ےک ی دناوا ربخأن هلحم یکی دتبا اضتقا ینایب كن هیضو رغ

 یدنلوا نایب افنآ فذح هلغلوا ندلمر مت نالوا فوذحتیب رضو ضوره
 هک اه ليفس هیلواات لع هلکاع هلبا #۴

 هلب رل هح كن دحوم ءاب و كناه ( ابه )ردرافورد ( یتسو ل عو لع)

 یحردم مس هک ( تدپ )یمن دربه فلتو عياض یەم لوا رولک هیانعع کیا
 هداز در ی قا * دشاور مدرک کت سار رکه وچ * .دشاهاروا

 رابع مه هّمف زول * اهن زدنوک هب یاد راط شایقو حرحو a طعم
۰ 

 چو یوم تیپ سوم



۳ 

 ینوعنحع ( رم الب رجلاکللعالب ملا ) حارصم لصح ابهو عقنورصع
 یعرش رکو ىلع هلرکن وساوا هسرولوا عنق ردعیاضو ابه لعزرسلع
 ی هبسراف تغلبسانم هماقم تحردمزال ل صاح هسرولوا یسقنقلآل رکو

 میطن هرزوا ضورء دعاوق هسیاراو ینانوزومو فرص هنهل عضوامو عت

 باسحىجواكىوي لجو یسوع( هنکن) هیلوا سبع یس هک ات رکن زوآو
 هرد هللذی دابا تفاذح هدعهج ىو اوب رب رگ رظانردقرقزوب یرب رهردرب هدلچ

 6 انعرو بوخو شجر و شکلد عطف #۴

 لکوک (شکلد) یدک هدنحرش یناونعلواهعطق ینا یس هربهو هعطق

 كن هعذطق ییندی نوا وید لکوکل د هکنوچ ردیییکر فصو هنسانهم ییکچ
 تب كن هروب زم هعطق هدلاح ینیدلوایکرت فصو شک رولک هدننلا تیب
 (شنج ) رولک هدنلوا تن كن هعطق یصقرقویدولوط ( رپ )رولک هدنعباس
 كن هرمساع هعط ود لزوک (بوخ)رولکهدنسنان تس كن هعطق وب ويد تکرح

 رتسوکه لبا زان نیخلبوبح هکر بد هبوبحم لوا ( انعر )ر ولک ه دنسبناث تیب ||
 سکر خاسرددید# نادرکرومخ سکر نرسوجانعر لک (تیب) نامل س هجاوخ
 ردیس هغص ههم تفص قّتشم ندتنوعر هدننزوارجهدناصا# د روا ارج ی

 ن دقلا قرح هنب نعم لصاح ر دلہعتسع ید هدیسراف ردبرع لصالاف
 اریژ )رد هعطق دوخاب هعطقرپ یصکج لکو کو هولجرب و لزوکو بوبحم
 نالوا روک ذه هل رلتعنص یلاثما سانجو قابطو مظن تاعا ی هد هعطقوب
 ردرا هتسن نالوا یس هک | لکوکو برفادو لو,تمو حودمهدقاشع نايم

 هک اس ز ولقشقاب كي یهسورعوط دق یو #۴
 نالوا هدکر و هدکنایدمهیوب عی ثماق نع هلبا لادو یم كفاق (دق)
 زولکهد هنسانع» كمزوب هک لسو هتسانعم كم هماحو هتسانعم جاکرب نوزوا

 لاد هد رع هکر دقوش ردکرتشم هدیس یسراف هلا ی رع هدانعم تردو

 هدنرلذن) فکو رد مک هتن ردراج هلبا دیدشتو فیفح هدیسراف رد ددشم

 وزوم نم هلبا یرسک كن هدودم هاحو ید كنبس ( یهس )یکی یدلوا
 # نادق یهسزانو هعشرکدوب نیدنح (تب) ظفاح هجاوخ اهوعورعوطو

 | هتبرخآ كن رضاح ما ندسسز ( ایز ) مارخرب ونص ورس ولج دیاک
 ايز( تدب ) یناعلاوما ةروصلا سام مع ردههشم تفص هل قا افلا

 رکا

 | ¥. ع فکرد هزم هرمت ناک ی ورا # نوکک خر زیتعم فاز نآ دت



> ۲ 

 هال اب یدلوا هجوپ و مارخ همزکب ونلاص
 ندنلنفل ندیمارخ هلبا مو یعقكت هدودمءارو یرسک ن هاش (مارخ)
 تحوم نم رادزارکم ( تل , )ییطلدا اسا ردردصءےہا هرزوا یس هخیص ها

 صا یجدمه ٭ دراد یارخو نیرش 7 هدنح نینح نیک نجو رسو 3

 بوخو هنسانعم تراشب و هدر ءو هنسانعم ینام داشو رورسو یکرت فصوو
 زدراو یسانعم قلا للص رولوا هدهنسانعم قلوا رفاسو هتسانفم بوبعو

 تسپ یلباقم یلاعو العا عع یرا هذ كنتدودم مالو هدحوم ءاب (ال اب)
 ٭ زارد و نهی ال اب تسنادب ٭ زار ممه هوکن ادب دماوح (تدب)رعاش

 نسحاو هنسانعم تماقو دقمهزریدال ابو ریز ز میکتنراردیا لباقم هل ارز یهاکو
 ولک هیانعم ترد i هتسانعم 3ا د هک حو هسا مره وا

 + كمیروپ قفلاصراتفر شبنج تکرح #*
 رض احر ما ندنظعندیبنج نالک هدنلواتبب كن هعطق یعزکس نوا (شدنح))

 | یاج تکرح یم ردردصم مسا هلرقاطأ همضتمنیشروسکم بقا هنی رخآ
 نفر (راتفر ) مدعزادوجو نابنج هلسلس # مرک طز لوا شینح(تبب)

 ردسکرتفصو هلا ا ارو فلا هنب رخ آر وصم مسا هدنس هغیص یضامندنظفل |
 || رغاب یوربم (تبب)یفیع ةمدقملادعاوق یف قبس ام یعردردصممسادوخا

 هدتب وب* تسدنراتفر اریاپ نیکو رب یدومرف فطل× مهوت فرعایب ییوکیعو
 .(تبب ) یناعلاوباهتسانعم كع روب بونلاص ك اماف رد هنسانعم كي روب طف

 دیابیزاکریرکخ توخ مشچرکد یسک دیب یراتفر هوبش ندرکروج قشاعب
 چ ایت هعشرکو زان ردیس هولج كرلد

 مش یسانغتساو یس هولج «اریلد هلبا همجمیازو یه كن هدودم نون ( زان)

 .هرانعم ون 9۴ نبش نم مشجر سران # یننزان هک مشکی تزان ( تیب ) یدعس

 ندنظفل ندی زانو هنسانعمروحو روضحیدمهرارید لالدو مع هدر رع
 كنارو كن هبسراف یاک ( هیسرک ) ردلہعتسم هد هدلاح ینیدلو ارضاحرما

 ولج دوب هل هیمسر ءاهو یف كومو ینوکس كن هبچم نیشو یر هرسک
 یزاغ راروقوا هد هلا دس رع فاکراضعت ردهتسانعم نارملد هوشو ناشوهم

 نافوطهک دینکرذحناراب# بیر لد هوشعالب د همسر کو تفازان (تس)یردناق

 یدو هلق كن هدودم هدحوم هاب و ی رک رک هدودمیاب ( اس )تنش

 هنوک دص دنک(تیب )یمظنربم رد هنسانعم ناب وخ هوینو دابوبحمهولج |

 4 اب

ً 



{ilo 

 ر دیسرافخد ( هولج) وهآ مشچ نآ نامدرم دربرف * ور یرپ نآ ایت
 اب دلاف ۰ دعو امیلع ی دنلق هججتهیبسح یعوبش « دیکت نکا

 ٭ روید مارالد هب وب یس همجلک | لکوک #
 هکنوج رد هنسانمیسهشلک !لکوک اقلطم ه دنفل ر دیبکرت فصو (مارالد)
 ندیمارآ مارآ ر و لڪ  دنشلاث تبب كن هعطق یی دی نوا وید لک وک لد
 هنسلصا یانعم رب رحشمظان ر ذففحم لعاف مسا دوخا رض اح ما ن دنذنُل

 هجر وید بوب یس ہجلک | لکو کک e SN تراشا
 زامغ وشم # مارالدزا دیارپ رک اسم ( تیب ) یمظن ربم هرد هلف ی دلی

 ی درد قرق مکه تن هتساتعم لعلکد ندیمارآ * مارآ لو یاش ااصو

 رول کود شناکد مارآ هدننمان تدب كن هعطق

 + اتمهیب قوب یشارب زکلاب اکی تعي #
 نوا ويد رب كي هکنوح رد هنسانعم تاقرب و نکلاب هلفاک ن وکس ( اکی)

 هيف كن هدودم هیقوف تانثم ( ان )رولک « دنلوا تبب كن هعطقیمزومط

 تفحدضلوالر یخدهرانععرکسات هعشب ندنیوب رد هنسانعم ید لو وتا

 میخرت ن دنظفل ران عبار) ربت نع تلا ) هماج تیفیک عع ینا ) كتي
 نداجه فورح عباس) راهن زیمع سداس) د دعیم: سماخ)ردشماوا
 تاودالا نیس اکر دل. عتسمهرزوا هجو نوا دوب ردنادا نما )ر دیم"! كني رب
 تاودالا فقس اکر دیه تادا یار زرد هنسانعمقو یدننامولثم (اته ی )

 تاقا اودالا ف قس اک عم عع مه هکنوج دننامو لثمیعع اتمه كىملا

 یوتاتمھ ی كاب , لالخ اوذ ی رکرب * وت اک . قلاخ بیح هللالوسرا (تی)

 2 اتس هروضط ورگ و دنزانن یدتید 3"

 ۰ دنزاسو برطییعع ر دیکرلعاف مسا هلبئوکس كن همت نیش (رکشمار)
 نکشما ر هرهزو قاس هام ا كلو درک عن( تد )ناس دعس دوعام

 شېعینعع هليا هس نیشو یرسک یو یه كن هدودم ءار شمار هکنوچ
 زالن کر دژاوطشسم ه د رکناهج كنهرفر دلعافمساتادار ؟ غلو برطو

 i هر هدن ززاسو شما ارة هغو ژاس هلغلوا تحار دس قش شمارآ ثعاب

 هسه نیش هنب رخ آش مارارولوا شلوا جرم ندشهارآ شمار هلو ا هلپ وبراد
 ن دانو هس دخل (اتس ) ده دعل ادعا وڌ ین قیسام ی لعردردصممسا هلفاحا

 هدنلوا تیب كن هعطق یی زوقط نواوبد حوا هساریر هنسانعم تاق جوار دیکرء



۹3 
 یالطا اتس هنسهلج كزاس و للت حوا هجربدتتوب یدک افنآوبد تاقاتو رولک
 | نکآیک یرلکدید اتشش هپ والتى ارا هبوالت ترد مکن ر ولوا حک

 (تببر) ناس هحاوخ" یدلبارسفت هلکنا رب یشمظان هلغلو ابلاغ هد هروبنط

 دنزونیاتسیانام ره هک ینصوکوردن ایاون تسب نهکس د تسانود حڅ خرح

 یدالقسقت هل دسح ع ویش هد هلت هب "سلا ردس رعم تكنظفل رویش ۷# روبنظ

 یکی شی دالقهجز باح یوبش هدیکرت بولوایسرافلصالا ق هدنزاس ےک
 . ۶ انخو دورسی دلوا هلبا همت قلریا

 (تیب)یدنخ لاک انغ مع هليا لادو یراهعع کب هدود.ارو كس (دورس)
 دورسو دور دوب نا تناتسم ساب # دهروح مکشا دعهربم هلو هاودورساب

 همحم ءاخ ( انخ) ردشغاوا فی رعتود عاسو یدنیوک ه دسرفلا عج

 یهاکو روک ذم دورسو هرم نعم هر كن هدودم نونو یرسکک نهدودم

 ع عد ( تب ) هنر رعش جرد د و رسخرما رونلوا عدعن هاب نون

 دوب رک ابن تروص و حاعم جاتح هنوڪ * مان دوخ سفنب نکروصت
 ۱ + قلاق ر دکعد هلیوا مه ن دنام كم نکب ٭

 | نانو تهباشمییعع لواردردصم هیانعمیکرا هلرصف كن هدو دم مہم (ندنام)

 ةتسانعغ قع وق و لمنکیرودلوا لاعتسا یخ د ی دعنم هیانعم یراوب قلاق
 هرغ هحاوخ و دئام یکدنا 6 زوق باتفآ و تفر رع (تا ) یدعس میش

 ندرع فر زوم باتفا یسانعم ارز ر دی دعتم دنام نالوا ه دنوب * ز ونه

 ردقیقد لحرب هکلب لک د یکی کیدلبا نخلنیراحراشناتسلکردکع دیدوقزآ
 € ایوکر د الثمر دیبک د ننام یلشم ۲

 هلرالادو یوکس كن هننابنونو یراههفلن لوا نونو ك هدو دم مم م (دنام)

 هسشولثم * دز ها دح یهز هلا ن اس (تدر)دب هح هلردر ,عاشرب ظذو ؛لثمییعء

 اند الم یربود یک نان لش ارب یم ظان هوا هر وب ) دئنامو

 هلرصف كن هدودم 2 هیت ءانویمص كن ه دو دم ٩ یراق فاک ( اوک ) رداکد

 هدنعباس تد كن هعطق یر زوتوا یتدیههنسانعم ال راردبادارباهدلینعماقم

 اوکلبلب هدوب نچ رد (تبب )یمظنریم هیانعمیکیا رولکوید ییلیوس ایوک
 + مهزالوادوشز دشا ها وا نوسلوا دا * ا وکتع رد هدول نم موعمه

 هکنوحهنساتعم نونسلوار دی ارما با لادو ی دهدودع ؟هدح وه ءاب (دا)

 یس هغبص عراضم هڪک اد ردق وب یسهغیصصوص#هدسراف كنم |



۳ ۱ KD: 

 | دوا نداد ع راضم هرکی ضعب رونلواقرف هللا هنب رق تباه رولوا هرژوا
 | زید دا ه دننناغرماردعراطم دنک الثمرارالیق بئاغرما لبنه دایز فلار
 1 لبسح لامتسا تک اربد دا وب یافرماردعزاضم دوب هرزواساهوب هتسا

 تودیآلیدبت هی دهق نمط كن ه دحوم ءا : نوا فلا ه ظفاصوفذح یواو

 لامعتسا هد هتسانعم دوب دان یهاک هطبسلا تاودالای قلبت داب

 هدنس هلکدانادانهحره نالک هدنسداس تل , كن هع طق ىلا نوا مکه رونا

 ییتادا یظل داب نالوا هنسانعم ن وسلوا ه دیروعش كنهرف ۳۳ دل وا

 نینج(تبب )رعاشر د روطسموبد ردجخرم ن دنظْلاداب نالوا قرت تاداو
 نادنوب * هایسداب هلامز یور هک تخاس هنامز * هاکردره بورک اخارم تخت

 ک هتنر ديما كناوه ند هعب رارصانع لوا )رولک یخد هیانعم نوا هقشپ
 هکر دیمسا هتشرفرب یناث) رولک هادنتمائتبب كن هعطقیعکبایجرکب وید لب دا

 هامره لات )ر دقلعتم اک | یطاصمو یرب دن داب زورو ر دلکوم هروما عور
 ردنسانم لولس هب ر هب ربخ اصف هدنوک لواردیعسایت یکن ی رک كنيس

 "رنو دنت نعع سداس ) هآ ندیشک ی سماخ ) حس غا دار ) رازند

 رده * رخرپ ندنس هعبس هنب رخ ہک و رنک کم ان نما a al عباس)

 قرق (دشاب ) یرهوج دونانعع رشاع ) یدبدوخو بک و توخ نعم عسا)
 كنهرف ر دعراضم ن دنا ندیشاب نالک هدنسداس تدب كت هع طق یعسب

 نو لاح نن ( دوش ) ردلوقنم وید دنسانعءیجیرتو نمت ظل دشاب هدی روعش

 تاودالا ف قس ام ىلع ر دفن را هحوتعم نو هکدوحر دلاقتسا

 رولک هدنسداس تب كن هعطق یعسب دمو دوش ةطیسلا

 ع یار هنوز * ۰
 مکه تن یدیآ دوش هبرو لیصا رارید الاو هكر رع هتسانعم هسخ ول (هنرو)

 هیر ءاه هنرذطرش تادا ارو هکنوجیکی نی دلوا نکیل ناوه دنلصا الاو

 هره (یرآ ( اکو ادرعم تاودالاق هلیصعت سام یعر دفن تادا هللا

 تواو 0: ر دلعتسم ه دیاوح هل رسک كن هدو دم ءارو یعق كن ه دو دم

 تبه#ارممه بایرادنرکیممرکو اقا (تدب)یفرع روید هدیب رع هک هنسانعم
 د مربدضق نعال وب كنوت اخ هش رظرب هفیطل # ارعلو یراّنشن در وک
 دنس هفطالم ويد تسک ای هعْمج نیعنوتاخ هدکد سا تباصا هنیرزوا فد رظ

 ۰ دمالکوب ی دلبا هلبا قه وید تسهر شع یف ارشع یرا روک ذم فی رظ ||
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 طفح هنسانعمرهاط هدیکرت دوخ اب هنسانع»تواأب هکرا و هدنظهل یرآ

 هنسانعم ات رد تادا هلبا یرا هع كن دو دع هی ءاب و هزه( )

 ( تیب ) ظفاح هجاوخ رونلوا لاعتسا ید هدرابهساو «دماهفتسا لح
 عمحم ٭ دنک ان یعشچ ٌذش وکه کوب انآ  دننک بکر ظنبارکاخ هکنانآ
 رف سا ضعم هست نالوا | شسروخ عع ه دسرفلا

 6 زورید نوکن ک زورها نوکوب زدنوکز ور ل
 هکر اهنوموب عع لوا ردهیانعم حوا هلا همم یازو یعضكت هدودم ءار(زور)

 (تیی) یناعل و هیانعم یکیاوب توقوعلاط تعج ینن) اربدز دنوکو نوکه دیکر
 ثلات # هتشک ماش محچص هک مزور د هج * ران بش نوح مرجزور هتشذک

 مکح)رد شنوکو نوک د اکا دکر رسم“ ه دب ع هک باتفآ ینعع

 * ارح هاموزور نکن اشخرد * ایه ہاکی شعب رکد زس (تس) یسودرف

 یرسک ك ن هزم ( زوما )ر دلاجحا یو هثلایانعم یریسفت ارب رحت ےظان
 هک (تبب)) یعاش هتسانعم نوکحو هدب رت ویلا هدس رع هلنوکس كو

 هم نونیدیازور نیا ییصا *شندا دامب دی زورما هک #شنداتسرف دیابناماب
 ردیبک نوب ید بشمار ایدیدزورما بونلوا فذح افیفخت هیت ءا و بلق
 هلنامسک ید هکنوچ هنسانعم نوک نود هلن سک كن هدو دمع لاد ( زورد)

 ۱ تاتفآزورءاوردب بشماد وب یالهید (عارصم)یک سما هدب : رع هک ںود

 ۱ 4 ادرُذ نران یجد بشما دشکو هه بش

 | هریتفج دنسانعملیل هد رعک هک هلیاهدحوم ءابو یف كەچ نیش (ش)
 ۱ ( ادرف)یکز ورما فرصن هنسانعم دهکو ر (بشما) رارید نوت هلا هبقوف ءات

 أا دنسانعمدغهدیب رع هک ن راب هایت كن :E كنارو قف ك ناف
 1 ر د تاب ضلک کلا رولوا ید یکر فص و هتشب ندوب

 (تبب)رعاش هیانعمیکیاردففحت لعاف ےسادوخاب رما ندنظفل ندییآفورعم
 | رصانعدارغ ندراح هدب وب * ادرفوتدوب یکی راچرهادرفو یدوری رپ و زورمآ

 ۱ ۰,۹ هبامرکرونید هماج هشغاقی هتش ا تهمت زا
 ردلوعفممسا ندنظفل سش یکه دنسماځ تدب كن هعطیمدب زوتوا(هتسش)

 یھ كن هدودم میم و یتوکس كنارویض تانهبسراو قایک ( هیامرکر)

 وص یا ییا مرکرس هیعسر ءاهییصا هلی او ماج نعم هلءاهدحوم ءایو

 فورعم بآ روک ه دنربخا تیپ كن هعطق یھ ا یمرکی مرک اریز هنسابعم ۱

 رمز



 ی
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 بروتکه بسر ءاهر نوعا تمالع هلن هصاخ ندعاع هدعب ! ردهنسانععوص

 یسا(تب) هداز دی زم ردقتشم ندیمحردب رعلصالا ق ماج رلب دید هام رک

 ربا مد هزسکو» مردن میده
 یدبا زرد خو منا هدمت ناب هدنلصا یدنلق هجرت هلیبسج یویش

 کاریز ارباو هدرک وخ یخدردنلرد

 یللاویدرد یوخ ارب زرد هنسانعم شارد هلینوکس كن هیتحت ءان ( هدرکب وخ)
 تبب كن هعطق ی دب یرکب هدرکرولک هدنسماخ تدب كن هغطق ید
 یرسک كن هدود ترمه ( اربا )ر دلوعفمیسا ن دنظفل ندرکی لکه دننما

 توهش *دنبارلقع ( تاب ) لیععسا لاک ارز یتعع هلبعف كن هدودم ءارو
 یخد(اریز) دکب ناطیش حطم شکه چه كلم هک # تسازس هن اربا نکم
 ی دنلف هجر هلدسح یعوش ترا تم هکنوح هد ڪڪر نکلردسراف

 ډک ردقشموب ید مر قوع هشب لوب مشب #

 نکا یفوص ی عع هلا و ینوکس ك ه٣ نشو یف كن هبسراخ ءاي (مشی)

 ذنه> اق رددارم یسعاس نویق هسشلوا رک د یراظْغل دو و یقالطالا ی

 (هینب) ناوت سب دشن برجرک اهل × نایت رپزا هب هماجندش مشد (تبی)رعاش
 ییعم هلبا هعدر ءاهویعگ كن هدحوم ءا و یتوکس لرونو یعف كن دسراو ءا

 هنسول هنا دو زوج نطق هدقدلحا نطقزوحادتبا هدس رع هک اماق اقلطحم نطق

 كنون ( مرن )رلربد عومام هدیاتفج ررید حولحم هنشلرا ۲ یدیکحو بوب
 نابوخ ( تب) یناعلاوبا هنسانعم عالمو قشموب هلا ےمو ینوکس كنارو یھ
 ۷ تنش تک هدز تنح قش اع دننکروحرک # دنتشرد میطو ن ت مر ناهج

 4 اراخ راد هنر یخ تم شنا كس و
 ۰ دبب رع هک شاط هلبا هیسراف فاکو ینوکس كنونو یف كنیم ( كنس )
 كارباربو یواستو هنسانعم راقوو نیکمتو هنسانعم نزو یجدمه ژرید رج
 اخو یعف كنبس ( تنه“ )رولک هد هنس انعم تهقو ردق | ازاحمو هنس انعم

 قیوح هک ثسس لبا قم هک اق هلبا هیقوف تانثم ءاو ین وکس كن همم
 تس وت دهع نم ( تیب ) یاظن حش ردکشوکو

 : ۱ ناسک ذب × من ا دیم تسس

 E لو)رواک ید هبانعم ترد هعشت ندوب * ماد تسرد نآ

 لي ولیذر عع ثلات) نمو نوزومییعد هد س عع نا )مر یلباقم

 هلب ز هعف كنت دودمءارو هججءاخ ( اراخ )رشکو رابسب نعم عبار ) متلو

۳۳۳۳ 



{i} 
 انو وتم شک یس (تس) ظفاح, هچ او چ و اا ف اا

 | عجب هعسل ندنوب# اراخ كنس تسموموا فکرد هکر لد * دزوسب تنرع

 رارید جد هراخ هک هنسانعم شاخ رادحوم

 ِ ډک یدک هدورو یک هدنیآ ی داوا و

i۳ نیر ایت هدنعسأن تب كن هعطق حسب قرد دوخا ن دینآ( هدنآ  

 | رد دات هروکه بنان نکل رولک دنیا او نیا نو ار ز ردلعاو ا سا ندا

 1 ن دنطفل ننفر نلک ه دنرشع ین ات تبب كن دعطق یر قرق ( هدنور )

 > دنورو دور یت القتسم ذوذشلا ىلع هکنوح ردلعاف مسا
 ا 4 اییهشادقانا مه دیآ رولک یدتک تفر 3

 افن قبس دق هلیدم كن هره ( دیآ )ردضام ندروکذم نفر ( تفر)ل

 كشاداپ لایه نکلرد هنسانعم شادقادایک سا داب : هلنوکس كس (اھ)

 عم عجب ۳ ر رد همزال تعقاوم هدیشمو راس هدایره هکردراو قرف

۰ , 

 "هدنعنار تدب لن هعطق ی دب 1۳ ود قأدایاپ هک رز ات تاودالاق قسدو

 ظعحاو درب ولا تقافر در ر دلکد همزال تعفاومهدشادای امام رولک

 1 4 نلعف نالعف نتالعف نتالعاف #
 ۱ ردندازحالا نک لمر یک لوا جد هعذط وب یعب

 ا ىسضعب لرلضورعو نوبح ىلقا ملاس ىزنكأ لر ادتباو
 ڪا كص و رعو صا یس ود

ایا كوشحو دو ودکسو هوب ىر
 1 ۱ 

 نو یججواو یتکیا 1 نتالع اف یکلوا ندلحاوب نامه ر دنوبخم

 زا هلسن ركشا كنیم دوخا فو ذحو نوبخم هلي ر سڪ كنیع یجندرد

 | هعساضتقا هعطق وب هعبرا لیعافتو ( لاوس ) ی دنلوا رک صا

 یکنا هد ربخا زج نالوا یض و رع هسعلوا هلیوب زونلوا دع عارصمرب

pi.یتوکس یر ر دقذحو نیخ یضتعم ینرسکح كنبع یر  

 || دام ( باوج) رولوا عج هنوک هن نکا راو انت هدنرانب ) ردلصیضتعم

 ردکیدزاج اوقوآ ولرد ENN كعدرولوا عج هد هدحاو تلاح |

 1 ردعارضم یا ءدانس هک اماف رددحاو عارمهمهدنروص هلو ۱ هلب وا
 ۱ هسنلوازابتعا عارض نزولا ی هشددع یرلعارم هم كن هعطق هکلن

 ۱ نیک رحنا دا رمص د كرب هليا تامبازارب هعطقو هحریدقتوپ (لاوس)ردزاج

 1 جاقرب(باوج)ردقوب یلایعتسا هعظق هدا هرزوا زرط ه ردنا اضتقا قلوا ۱



۲ ۱ # 

 لیعافتوب هکنوج ردن د هیرابتعا روما صوصخو الوا )ر دنکع هلهجو |
 نع ی دعب امر دص هل ر ظا هعارصم نالوا « دن دعب ام مه یعارصم|

EDA 1اناث )ر ونا وا رابتعا رب وصد یتزو كعارصمرب ره  

 ےھفاف ر ووا رابتعا یز دوخاب یردصاب لیعافتوب كءارصمر ره|
 عارصم نالوا یدعب ام تالبعا فت هلبعارصم نالوا هعطق ناونع ۳۹ 1

 ناونع هسن لوا رظن هر هعطق عیج یحروتاوا راتعا تاب رب یسبکحبا

 ههلوا هلب وب ردطبتر هلبا ی اک ط ابترا هنر رب رب هعطق هعاخ هلبا هعطق ۱

 بح نم الصا هر هعطد ردن وحما + نزو ناس قحا دارا ییعارصم لعاقت

 ندللعیض ورع كن هديصقرپ دوخا كن هعطقر لاوس )ر دقو قلعت سرا

 رعاش نر وناوا لامعتسا هنوکهن هلیلاثماو هلبا لص یهاک هلف ذح یهاک |
 ردلکد یک تافاحت ز للعاما ردراج هسنیا لامعتسا هدنلح نحارب كن افاحز |

 هدنضورع یسراف ردلکد قیضیورعیسراف یکیض و رک ٹرک باوج) !

 یسراف ضورع با رایحردهرفاو ق للع نالوا ارحا هتسارح تاداحز |ا

 دیجسا ويد فاحز هنس لج موم ىلع بويا قرف یني للع هليا فاحز |
 هددعطقرب یب جوا وش ندازجالا نع لمر رع ظذاح هحاوخ مک ت رابدتا

 هوب ی و رع كنب ر و هف و ذحو هنو یط و رع كنيرب هکدروتک ||

 نبرد هکم شی وخ علاط ( تابیا ) ردالص یو رع كنيرب و هروصقمو |
 دنق تب رش # تسمه رادیرخ تسمرس یل ول نآ قشع # افو ط

 *هلط # تسنم راپ لد بیبط هک وا سکر # د ومرف ماب خرزا بالکو
 * تسنمراطع شب وخ یو ز هع” كی ضیع#ش ناشفارمنع حردو لکرطع

Êیاشا كنو هدنراناوود كم اظع یارعش یاثما ظفاح هحاوخ و هتغا  

 لع فاحز ( هیت ) ردبانطا یر داریا هدماقموپ نکلر دقوج ق رابتر |
 یومح راربد هناص هن دوخاب هيهداز ن الوا ضراع هلاس ءزج هدصورع
 (نبخ ) یاعت هللا ءاش نا رونلوا نا هدرا ع یدلبا اضتقا ردیکیا زوتوا
 ۱ نلعاف ردرلنوب هکرونلوب ه دندرد ن دلبعاشت ردق ذح یک اس ییا

 نالعفو نلعفبونوا فذح لا یکلوا یکیاتالوعقمو نلعفتسو ناالعافو
 كعبارو بونلوا لقن هنلعافم بولاق نلعفتم بوشود بس كلو بولت |

 هرلنوب بوئلوا لقن هی لیعافم هلیایعضكمالهدقدناق تالوعم بوشود یساف |

 فذح نت هک فیفخبس یهدنرخآ نتالعاف (بص)روئوا هیعساوید نو |[ ۱



 یالو بولوا فذح لا نع بوئلوا عطق یدو هدعب بولاق العاف بونوا |
 بوتلوا لقن هننزو نلعف هلن وکس كایع بولاق لعاف هدق دنلوا ناکسا
 5 بوو ۱ لقن هننزو 3 توشود تال هک قورفم دنو یهدنرخآ تالوعفمو

 یک ینیدنلواق ةالطا هّسرح لوا كلوا عارصم (ردص ) روئلوا هب سام

 همس ید ر هب یا عارصحم ؟تن رونلوا قالطا ید هنعوڅ كلوا عارصم

 برو ضورع هک تاحالطصا نالوا روک ذم قاب هدماقم وب یکی ید اوا

 عجیاف یدناو نایب هدنحرش لییعافت كل لوا هعطقردفذحو وشحو ادتساو

 7 دعالعا قحردیا نیر دق كن هلوا عضاوتم

 0 یامعتسا ید هدراشناردس رعلعاف مسا ندنیاب لعافت (عضاوتم )
۱ ِ 

Êدرکه یکن ا وت رب (تدب )بٹ اص ر درک ی دضەکعضا اوتیردصم |  

 E فرشیعع (ردق)لاهراوید دنا اپ زا لیسسوب یاپ * تسیهلبا
 رد هعسا .رع یراب ترد > ناتج هد ماعم وب (قحر)فحاب !ردلا ل اوا ف قساک

 ید هدرلاّرآ ردس رع هدانعم یکیاوب ر دلع تسعه د هنس انعملطاب دض دمه ||

 هدنحرشرشع عسات تس كن هحاسد یاوحا كغعلاو ینا ( العا )ردعباش

 | ردلکد نیش هک ردالایوذ یطابترا هی هعطق ناونعكعارص موب( هتک: )ید
 ۱ ڍڳ ادا نیکنر هد ز ةعطق #۴

 | (هدس ز) یدک «دنحرش یناونع كن وا هعطق یس هزمهو ( هعطق)

 ۱ ردهنسانعم از نکدنلواتاب یا هات هم طقردلعافیسا ندنظءل ندسز

 هک هلکنآ هدح دم ماقم هنس انعم فیطلو ولکنر هد از (نکنر)

 ميلکبلاطوبا لرد نیکنر رعشو نیکنر هدا التم رار دا فیصوت ی را هندن

 یدغاکرب هک # تلحیوخزاو ار ی ےعص لوا نک ناشفا ملک( تعز

 تدب كن هعطق يعرب قرق ود هنوک كر ار ز # از نیکنررعش نئشون نام

 قیام رد دیک تون روا ترن دن بم بت ابرو یک
 ولعشقا و ولادا نیکنر هدفلا فرح هني ( نعم لصاح) نط.سلا تاو ئالا ف
 هنسلاو دز نازه دسان نايم هعطقوب هکنوح ر د هعطد دوخا هعطدر

 هرزوا بیرغ تولساو بیت بورت یراظفل نالوآ لیعتسم ه دوبط بایرا
 ردیا ناس یتاودا یرکا هقاعتم "دسجخ تابا يکلدوا تح رد هلعشسم

 ٠٠ وچ اش زسار ہک اس اره هک اب ٭

 یب یهاکزارید یلهدس رع هنسانعم اکب هلی را هتف لنهدودعءارو كيم (ارم )



۱ 6۳۹ ۳۷ 

 مریفنرد # دنا ه دیرببا مهانناتسدنزا (تس) انالوم ترطحرواک هد هنسانعم

 (عارمه»)رونلوا دیغم یسانعم یف هدب رع یی هدنب یهاکو* دناهدیلننزودنرم
 قبس اکر دن وا ملکتم میم ہکنوچ # نت هر اهراورتش تسب دارم
 تاودالا ف قس ر دورط تاداو لوعقم تادا ( ار ) طلا تاودالاف 1

 هتسانعم اکض اک كن هدودم ءارویعض كن هیقوف تانثم ءات ( ارت ) ةنکرلا

 ییصا * ارت عاب و شور مهدان * ارت عاب سرفنماب تفک (تبب)ییاذتد حش ||
 طاتسا جد ندطخ لوهح واو هلدسح یلامهتساترنک كن هک ون یدیا اروت

 رع هلی كنه دوادم معو یم كن هم نیش ( امش ))رلیدیدارت بونلوا
 هام عورف یا ( تب )فاح هجاوخ هنسانعم منا ه دی رع ردبطاحمج ۱

 ۷ ایت نادعز هجزا یوح ی ور با اس ناشحر یورزا نسح

 « ارورماک | وامزیو نم نب #
 هنسانعم انا هدب رع هدحو ملکت» سفن رعص ها نونویّتق كي (نم)

 هاش كنوزازو هنسانعم لکو ک یخ دمهرارید نيم هل رسک كی ۰ دیاتفج
 نامطب هيد دشت كنون ه دس رعیخ دمهرول ک هد هنسانعم كاد یدک

 میم( ام )رولک ه د هنسانعم تنمو هنسانعم یساولح تردق و هتسانعم

 (اروم) دنسانعم نح ه ديب رع رد رغلا عم ملکتع سفنریعص هل کد لر هدودم

 رد هنسانعم اکا هلبا « دودعءارو یعق كواوو یتوکس كنارو یعفليم
 راطع شرد ناز مه ردفا ک هد هد افایروب رم یانعم ارو هکنوج

 ٭ ارج و نوح هرهز ارسکت سن # ارور رسم یاطلس تسه ( تب )|

 دک روت وا نیشنبو هقکورموتنس # ۳
 ه د: عردطادرفم ری هبا لوهحم وا وو یم كن هیقوف تانثم ا )۱

 هد هسنوقوا هلا اعض عاشایعب هلفورعمواو هدرعش ترو ضرد هنسانعم تنا

 ولوج هک سکناره * درادنناج تسلد نیکنسرکم (تدی)یزیربت مامه ردراج
 لوا رد هیانعم جوا وت هلبا واو راهظا ه دمالک هعس هک اماف * درادن ناناح

 رلربد اطسقو هدبز هدسرعاک |هکنالوا دّقعنم « دنرزوادوسشع انيق هکععاق
 اریز ردرضاحیهن (ورم) باجو ه درب نعم ا تاقهک فعض عع یا

 یردصم ردر احر ماوز هطیسلا تاودالاققساکردیهن تادا هحوعم جم

 | ( نیشنب ) ی دک هدنرشاع تبب كن ینا هعطق یلعاف مسا هک ظل نفر

 ه دنعدار تست ةعسأت هعطد یسضامر دی ظل ناش یردصم رد رسصاح رها ۱



KFاب  

 | یلرسک کن ن هدودغ هجم نیشو كنونهرزوا سابق فالخیالبقتسم ارز رولکا
 ارد هلص ه دحوم ءا یک: دنلوا رولک دتیشذو دنشت رز هد كن هنا نونو

 ۹ ا: لک ك سیا ر دنکی ورب را 9

 | ندشنفا نتفر ( یورپ ) ةبکرلا تاودالا ف قبس اکر دطرش تادا (را) |
 ۱ لا مکدت ر درضاحصا ( اب ) افنآ قبسامیلع رد درفم طا عراضم
 ۱ نالوا هدنرال وا كن هلک یکیاوب یدک « دیرشاع تس كن هات هع طق عاف

 ۲ | ىلع روئوا بلق هي هتح ءا یرلقلالثاوا هرکصنداب وبرد هلص هدخوم ءا
 1 ح د هکان (تس ) ظفاح هحاوخ هطبسلا ت تاودالاف قشنام

 . ٭# تس د ابرپ زع داد هک هد اب راب # تس د اش تسو

 : 9 < یکن وچ ناش هلبوا نینج هلیو ل

 هلی وب هلا هنات نولو قربتک کت هدودع نونو یم كن هسرافميج ( نینچ )

 | ردنملوافذحافيف فلا هليا واو یدیانا نوح لصا هتسانعم نیل ویو[

 || تقاعارەمه× دو دهاوخ نینحدوبنینح دوب ناهح ات (تبی)نالس هحاوخ

 | یدیا نآنوچ یلصا هنسانعم نیلج او هلیوا (نانج ) دوب دهاوخ نیمهراک
 ۱ ۱ ووالي عاشا ها ی نکلیدناوا فقذح فلاو واو ځد ندنو هئن

 ۲۱ 1 رکومتسیندوخز عادی ٭ تسه نانح حسم نانجمسم نانخ(تبی)یناعلاوبا

 ۱۱ ردهبشت تادا هبا نولو لوهواوویعص كن هبسراف جج(نوج) تسه |

 + یزورفب خرزا بشارام تولخرک ( تیب ) ظفاح هجاوخ هنسانهم یک

 ۱ | هی فورعم وا وو ىمي كاما م زارفب رس ناهج قاعآر د حص نوج
 7 ردیلظفل غلکنا هست تاداهدیاتفج هنسانعم فکر دک د هن یضفان وج

 E 3 ارج نون وا نآردن تسچ
۶ ۳ 

 3 ها یی وس رهسهزا سود (تس ) ظفاح هحاوخ هنسانهم رد در (تسح)

 ۱ ھهج ی صاردیکرم # امرییدت نیزادعب ته رط نارا ت سج امری م 1

 ات اودال ف قسامییعردطب ر تاو! تش اوفا وا :اداهجیدبا

 بوئاوا ی ذح هکر ءاه ندنلتعل هج هادی یایعتسا ی روب

 ید د تسنک یدلوا تسنح بوتلوا لادبا هن هر دع ةت ءا ید ی ق )| تسا

 یکام هدب رعروناوالاوس ندنربع كلوقعلا یود هما ت تسد نکل ردهلب و

 CAN SS قیسامییعیک نم ہلہن رع ندلوتعل یود هلا تسک

 ید مهرددبعب تراشا مسا یک كلذ هد رع هلبانولو ی يفز هدودم " هره
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 دولوا مولعم هلبا قوذ هدهاشم قجنازاملواریعت هبا ناسلرک نارتو 1 |
 ؟هدنر ۴# در ونا e r RRS کیا

E ORGارح )  E Eلر  

 ی دنل وا ف ذح هیعسر ءاه ن وجا فق ن دار نالوا ل یلعت تاد 3
 4 ردوب نیا ردوا تسوا مادکقنق ۽ +

 ندباغسنح هلبا دو یھ لر هدودع لادو یعع كن هسراف ست

 منحالب همت رڪ الب هر (تدب) یناعل وبا هنسانعم كد یف ردلاّوس
 هک وجردکم ع (تسوا ) اضر دهدار البو درد مادکق ماع# تسالبرپ

 هدیاتفحوا جده دنکر توها ه دبی رع ر داغ لصف نمر هلرعص كز هدودم رهو أ

 ( نبا ) یدنلوا فذح اقیفخت نلا ر دطبر تاداتسازرد لوشواو
 یک اذه هدب رع ر دبی رق تراشامسا هلا نونو یرسک كن هدودم “زمه ۱

 6 اک هدنق وار دیک كعد تسک ح

 افنآ ید لاوس ندلوفعلا یوذ تسکق رف نکل دکر یکت سېج(تسک)

 کت هک ہک کناو» :وکب تسکناهجردهاک هدرک ا(تب)مابخرع حش یدک
 ا هدنق هار ایم ك ەدودم جو یمن كفاك (ا) و کب تیر نوح

 بارخ نمواکراکح الص .(تس)ذغفاحةح اوخردلا اوسندناکیکن یا هدي رع

 کو هتسانعم هجو هنسانعم هک دمه » اهگب ات تساکرکهرتوافت نیا[
 رربد دادبقو ناقاب هنن رپ هدنق هدیاتفحرولک هنسانعم اجرهو انس ی ۱ 1

 هک ناد ل اس ناس لثم ناسح هعت # /1 ۱

 .هکه نسانعم ددا ب لان ونو ی یراق كت دود نسو ہیسراف ےج (ناسج) ۱

 ۱ نونو ىزەغفكنەدودم نیسوكنهدحوم ءا (ناسب)یب 5: رخ ک هدسرع

 ۱ راکردنم و راکفا تفدراکفاز لد (تس) ظفاحهحاو < دننامول نم یعع هلا

 رها ندنظما نتسناد (نادن )تن راسک فادرک رزم مو الاب بشزور # دوح

 ۱ هدحوم ءا RAE هدنشلاتن كنيلواهعطق ی عافمما مکتتردرضاح ۱

 لوگو عوضوم تدحو# ؛نادیار تدحو تشهضقانرد (هعطق) رد هلص

 || * نامز رخ آرد تساعفو ةوق * لکو ؤرج تفاضاو طرش تدحو#ناکمو

 اسب و یب هر وشب ا «



۱ CT 

 ( ا راد یناک هدب رع ا ر وشادي لا نیسو یف كز هدحوم ءاب )ین

 سبدندروخرابکب وجولح هک * سب زاب وکم یفکرابکب وج(تبی)یدعس حش
 هد هثسانعم رش که دبب رع هکر ایسب و هنسانعم فیک هدس رع هک هک یس دہھ

 یتا ویس هلامارسکلاو ملا نیب كنبسویعم كن هدحوم ءاب(یسب)رولک
 هج (تدب ) یشودرذیکه یربخ که دبن رع هک ه نسانعءقوحو هت لبا هنکاس

 كه دحوم ها اسب )یسب شنا دردرادن هام هک« یسک اب سور دوب شوخات |]
 | روئلوالامعتسااهروک هناحشیکس ب هدنسانعم حوا هلب را هتف ن هود م نیسو ||

 ئ یاولحاسب# دشا نانه 2 اوردیدنسب نوریب رهز (تس)هعت نعم رعاش

 لرد اس هرز هدسراو ت تکلمیخ دیه * دشا نایمردسرهز هک ینو باص

 هک ی د٥ ډاتفا هقشاع نالوا کش ور دل

  Eقرف ( هداتفا)]  aا نداتفا نالک هدننمات تدب كن

  1قشاع نکا رد دنس ان نوکشود یم دتفل هکلوا هر وب ردلوعنم| |
 قالااهپاا الا ( تیب) ظفاح هجاوخر دشلوا ند هبلاغ مالعا هر وب زم |
  ۱و شم داتفا ی و لوا دوغ : ناسا قشع یک اهلوانو ایم کردا ۳ 3 ۱

  ۱ابرا در دیجوباق لک وکی جاد ل + 0
  4هدننلات تیکت هع ط3 دب نواوید لکوک لد هکنوحردییکر + ر فصو (از دژ ۲

 ا ندنظفل ندو ر نالکه دنشلاٹ تبب كن هعطقیضکرف (ابر)لرولک ۰-4
 | (تي) نعلاوبارولکدنیاب رو ديابر ىت البقتسم ايزردففخت لعاف مسا دوخان ||
 | مراد ابرد ابتدي دزراوا قشع یالب ٭ رکید هشیدنا ملدرد دناغرکدشاب هچ | ٠
1 NEE 3 

 ندنظعل مخد هلبا هيق وف ءانو یوکسكن هججم ءاخو ی كلاب (تخد) ۱

 | یساحح ندلا لضقا سس هنساضم رق ر درصتخح

 | تخ د یهاکی ھن مان شرمسپ هک وت  تنمیکر د دنب راکزورپ هک آ و

 ینا کو یف كن ەدودغواؤو ینوکس كنا رو یف كن هسزاف ءاب ر # اور

E ( یناتعلاوبا رربد سراح هدب رع هکهنسانع« نیکی هلا هسراو ۱ 

 وور ان ترد درکب هکن # توکححرس زا ناریقر عفد یارب

 غ ارس هجاوخ یخدر داغا مداخ ل
 همرح تمدخ ه دنرابارسر اک و ارزو و نیطالس هکم داخ ( ارس هحاوخ)|[

 | لایه دیا نافعلآ نیطالس نکل هلوالکوم هیهننفاحتو  eنامزا
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 وید اغا م داخ هرابشز ب وبح نالوا هدنتم دخ نوب امه مرح یئارضح

 یت ومضم ( مهکوام داولس ىلع سانلا ید رب ی مطا ندنرلک دتا ربمعت

 نانارمس هحاوخز (تس) تاه هرد هللف یدلبارمسفت ویداغنا مداخبودیاارجا

 قر هلواناضا بیکرت یصا # رکد هوکش نابا زا كی رهب ٭ رکد هورک |
 یدیا ارس ارت هلب رسک كن هت ء اب دوخا كن هره هرزوا هیسر ءاه|

 یانعموپ هدعب هنسانعمیدنوادخو یداتساو یسولوا كنس هناخ راک او امظع |[

 بونلوا قذحأ و هزه ل ةن تمالع هڪل وا لفن هروکحذم یانعم ندماع | 1

 کی هنهار ەد رداتسا ەچ اوت یدلاو ارس هحاوح هلا نریم ءاه طعف | 1

 هناخو وا قلطم هل را یف كن « دودعءارو كس (ارس) روط هدننمات تب 31

 لب ماوعارورکو مانارورم هرکص نوسالوا كوب نوسلوا لوب یدیا هنسانع|/
 ردزباج ید یارس هلبا هت ءان هدنوب یدلوا بلاغ هدنرا هناخرباک او امظع
 هک روتبد رکناوت هصحُم نالوا نیکنز ۶ 3

 || كن هیقوف ءان ناوت هکنوج نغ ین ردلعاف مسا هلیئوکس كنون (رکناوت )
 || یس هخیص سما ن دنظفل ناتناوت هلا نونو ی كنهدودع واوو یم |

 ردنردقو توق أعون جد انغ هتسانعم تردقو توق رد ر دصم مسا هرزوا

 هبکرلا تاودالای قبس ام لع ردلعاف مسا تادا ( رک )

 هک ادکی جاد ی دلوا بص ہرهب #

 هلبا دیعسر ءاهو یعف كنارو ینوکس كناهو یت كن هدحوم ءاب (هرهب )

 هقزریزور هکنوح ردعا ندنظفل یزور نکل ترحاو هص>و بیصذیتع#

 تلیضفا ٭ تس یزورو دی رفآ طخ هکن 1 ( تیب ) رعاش ر دصوصح
 | ینامعلا وبا رمّتفو لئاس عع هلبا هیسراف فاک (ادک ) تن اب دهدیمه

 لرزب نوکردرب + رکهزوب ر دوتیوکرد تسا هدنام ناب رعبک (تبب)هنوکل ره

 رابضد رد ربا جد یادک با هر ءا هدن رخآ »۷ |ذک تک شیوا و

 ۱ لاوس تورا واق وبا لناس هاڪ هنس انعم یک ہوا ردینیکرت بصو

 نان نم هلی رع فاک دکهکنوجرابدید یدو موسوم هلی ادک نوید
 ادکفاکههلو هلی وب ردففحملحاف مبادوخاردرضاحرما ندنظفل ندیآآ

 مهفاق یدلبا دارا هد هسراف E یروعش یک رون وا هب وک

 4 یوا دل ربقف شی ورد هناخ # ِ

 نیهخول ا دوی < E RD ی وردباخ) ۱



۱ OF 
 || وا هلبا هیمسر ءاه هناخ ارب ز هنسانعم یوا رقف ردفاضا بکر هلپ سک

 . یکی رلک دید تبب ررید هلخ ید هرعشو رربد تب هد رع هک هنسانعم

 ه دی روعش كنهرف رازید تیب مهو هناخ مه ج د هن رللودح درو مرطشواا ۱
 وا قلطم رس هییسر ءاه ناخ هکنوح ر دياز دا هناخ هکر دز وطسم

 ن دماع ه دعب ی دیا هتساشم||  Aeعسر ءاه لفن تم الع هحلوا لفن

 ۱ رد هعل اش هد هژ وعنم اک هع“ ر ءاه نالوا لعن تمالعوب یدالف هداز

 .هدنلصا حاتحورقف عع ( سی ور د )رونلوپ زا هد هلوقنم تادرفم اما |
 كن هعطقیملا قرقوبدوپاترد هکنوح هنسانعم یینش ود هر هاقردیکرت فصوا

 هک شازفا هلبا هجم نینو ی رک شیو رولک هدنعبار تب

 | ین لعاف مسا دوخاب سا ندا ندیشد و نالوا هتسانعم لعْشود ۱

 0 ۱ + ابروب نوک هدنا رطح سا ۷ ۱

 هنسانعمقیتع هديب رع هک یکسا هلبا نونو یتف كناهو یمكفاک (نهک )|
 هدنو یکی ظفل ن“ لصاح ردزاج جو نیعص كناهو یعف كفاك“ دن ون |

 . ردق وب واو اطخو اظفل « دننایم اه هلبا فاکلاح رهبردراو تغل یکیا

 .هتفر شیعوج 6 نر رشو داهرف هصق دش نهک (تدب ) یناشوجن عون
 ین ءا و ینوکس كنارویمض كن هدودم ةدحوم ءاب (ایروب ) نیرابعوفتو
 (تبب)میلکب لاطوبازاس یرلکدتناریصحو ریص> یتعج هیت كن هدودع |

 را [عیم تسد هدشو سکھر نم هم یاه ی دنم درد

 یسعا نابتاو ماش ای ظل هدنا هدعارصموب كی مظان هتکت )رو

 3 رز نوحا ن وسلوا طبترم ید ینیعلا ثیح نم هعارصم یک« دنلقام

 . یدعا رصق هتناس تغل هداس یک تاموطظنم باعا ناديا هجرت تغل راس

 3 2 یدلوا رص > یکسا ناوي هدنوا ربعف ین وعصم كعارصم یکیا وپ ناهه

 1 ید ریظت هنلثم نیم هلبا كن کد نااوب هد هم هل اکرد هل

 ۱ 46 ین دروخ کمی یدزپ شا هب ی 1

 ا رشا ن ناک دب (یونثم ) یمظن بم خابط ینعم ( یشآ )
 تسئفرک # لوضف یادکأاح آ دما ا دی دب # ناهک ان دروخ یش تفرمه

 یدم لنهرههشآ هکنوحردیکرت فصو هدنلصا ۴# لوحد هدرکو ایکس

 كن هبسراذ هاب زپردسنج مسا لماش هخ و طم ماعطرب ره هلا هم نیشو

 لوعق ٥ حسا یک تترد عف لعاف ےسا دوخا رماحرما ندنظ ذل نت هلیا یعص

 قرق# ٩
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 هگو رواک درب و دزب یت البقتسهرولک هدنعباس تس كن هعطق یی درد قرق
 حوئفم ذوذشلا ىلع هدننالبقتسم نکل ر ديمض كن هيسراف ءاپ نالوا سابق
 شما رضاح هکع هلبا هیسن "هیت ءا یکه دنرخآ ( ندروخ) ظفحاف یدلوا
 ماعط یسلاها لوبمالسا هدرصعو تح رربد كع اک | ہ دیکر هک ماعط
 زآ رید روتکی اعط راردیا ماو باطخوید لرونکی کم هح وا بوئلرضاح
 هرد هللف یدلبا رسفت ود كم هرزوا مرصع ناسل یخدرب ین مظان ) ر ونلوب
 یوراب و مرخ عیطب # نامه شپ رد ین د روخ دروآرب ( تدب ) یمظنربم
 كنارو یعض كن هدودم همم ءاخ نس هبیسن ةي ءاب هک ام اف ٭ نادنخ

 مک تن رد هنس انعم لکا هک كم ر در دصم یظفل ندروخ هلن وکس

 هح ر دقو ل رولک هدنسنأن تیپ كن هعطق ع درد نوا یس هدحو ملکتم ضاع

 ردردضم ےھو ماعط ےسا یه كع هدیکرت

 هک انشانو هنسرک ج ا قوط ریس ۴

 هدیب رع هک قوط هلبا ارو یس هلاما رسکا!و محعلانیب كن هدودمنیس (ریس)
 ب اب مکن رول ڪ هد هٽسانعم نابر هدي رع هک شعاق ازاحتو راد ناعبش

 زرد یوت هدیاننچ هنسانعمردبجناق نیک ا هلبا وص رارید تس ریس تشک
 یجتلا یعرکب وید ق اسمرص ریس هلبا هح رص هرم کز س لاما هک اماف
 ( تبب) یناعم اوبا هرزوا بین هیانعم یکیاوپ رولک هدنسبنان تیب كن هعطق
 کب نڪ تعانقور # بس هدروخ رکشو رش اب ناهجرد یشابنرک
 كنبسو یرسک ك نارو یعط كن هیسراف فاک ( هنسرک) رمسو نانو زایی اب

 رتسکو ار نوکس ید مداج هدب رعجآ هلبا هبعسر ءاهو یعف كنوو ینوکس
 اذکو مسح هنسرکه یول زوک ا یتح هدانعموب هن ردتغل جک هد هلا نيس

 اتو یوکس كن هم * نیشو یعف كن ہدودع نون ( اتشان ) رارید مشح

 یی احزرید هننرف جآ هکش مایا لوانت هنسن زونه هلبعف كن هدودع ةیقوف

 | ناوخرب هک هنسرک نآ مورح ( تیب ) لیمعسا لاکر دکعد جآ نب
 اتشان دنب وکو دشاب هتسشن یرع # هاشداپ

 ۱ * مه هشورفا شعب اولحوبا كپ
 كن هيچ *نینو یم كن هدودع ءارو یوکس كنافو یعفكت «ربه (هشورفا)

 | ناب رشد زا ( تب ) رعاش اولح فیطا هدابز هلیا هیعسر ءاهو یعق ||
 هدر وب * هشور فا یا ولح اشوخ رکس هدولاپ اشوخ هشوت ناهخرد دشابنرکید
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 هشورف هابعضكنافو فذح كن هزمهو هشورفآ هل نوکسكنافوید» كن هزمه
 فذ .درذح ند هرو صدم هروصعم ند هدودم هحربدقت « رد یا ید

 بودا يق یی هداس نغ:ر یتعنص هکردروطس هدیروعش كنهرذر دثعلوا
 هجلواهناد هراد هک ات هر دشراق هتتهآ هتنهآتوکو د نوا ندا ها هرز وا

 ا ع لرل نب هردشراف بوکو د صم ل ا دوخاب رکش نہ ںزوا | ۱

 4 اولقبر د هرشنت اپل هلش و رولوا اولح فیط)
 ناسا هلا هعسر ءاهو نیفو یدیدشل د كالو یم كن هح نش ( هلش)

 .رلربد ارل هدیکرت کا هک ردوالب هارب رووا هبیرت طول هل | هرس یلاثا

 *رازا .هاش نوح تساسد مرن * بوخ هلش یاهوالب نابمرد (تد عاش

 هکاماف ردشعلوا طض هلعص هدرلکنهرفو هدراتغل هلش ر وب هی

 لوبمالساندامل ظل هل (هتکن) هيلع ةدهعلافردپ اع دا یدک هل خر رم ۳7 يطان

 نقر ا نالوا رم ا عل یب هسراف ءاو الفا طاو

 معا هرکصتداب , هکهدروک بسانم فقرو هلب وش هجریصق لعع رفق راردیا

 ندلحاوب نامش لر زر هبعسر ءاههدنروص قور هل زا فلا روا

 یدزان فلا هرکصند هبسراف ءا: توح وکه دنشور ل ومم السا ری رحم طظ

 هرکضندن وب رددرفاو سنا قم وقوا هلا مخل هرزوا یمارم دجتوا ۲ و
 لک هک جرد یتعمب ا | )ر ولک ىج د هانعم جوا ۳ هل دیدن كمال طو

 كانز ییعی هنا ثااب) هلن یتعب لاشاخو س>خ عضوم نعم ین ) هتسانعم

 هلوا هحوتفم هجم نیش اماف ی هراب زب یرلکدابا لامعتس هدر, ضیح
 نعم لوا )رد هیانعم جوا هللدیدنژ كءال دوق«ءصاصقنعع هغو كمال
 تكهقوق ان (مرشفن)یکند ء وب خو لد ع نع تلای ) تسرپ ت تد یان)عص

 ند هعطا هل هعسر ءاهو یزهعف كنارو ك هوگ* نشو نیک كافء « ی

 یرکس # هرس کر هدیشک نوکانو او تیز م ظدریم هنسانعم اولوب

 فلامرکصندوا و هدنظفل اولش هدرازح نک: دروک # هرىشفت اولح هدولاپ
 0ا فلا رب رحم هک مان E ہک انحاش ما اب ھم ءاهردش ]زد

 مهفاف ردلکد دب هد هد ه-ذلوا رابتعا رک مد یجدمه یدلا دارا

 ٠ اکس ن مردیا محل كسا راکد #۴
 كنلوق * نولابه تس رب ه دنا مدرازاب * كموحرء یدهاش هن اک عارصعو هل

 عارم همول رسم زدرب تفت هداس ینرعصم

 ٭رک



 تم

 * ارت ر نم مک نپ ی ونشرک 2

 رد طا درهم عراضم(یونش )د بکر ل !تاودالاق بس اکردط رم تادا (رک)
 ه>رشسىا عجراف یدک دنسداس تاب كلوا دم خىر دنیا رشا ا

 ی دییرکی (مک )راك ا کنهعطق د نوا وید نی مد (دنب)

 ارز رد هدحو ملکتم عراص «لعفندنظْع) ندرک ناالک هدننما تد كل هعطو

 رواک دننکو دنک هلا لادو یعف كنونو ىم كشف اكد وذشلا یعینالبقتسم
 | یدهدروکذم تدب ویداکس ار )یدک هدنلوا تسكب هعطق وب ويدن, (زھ)

 « نلعاف نلعتفم قل عتق
 هکردس ده هرادلا بسح مد رس رک هکنوح ر دن دعد رس رم هعطد هب نعل

 تالوعف» نلعةتسم نل هفتم ىلصا نکل ) نیترع تالعاف نلعفت»نلعتفم

 باب زا هلو مزالو بجاو لایت الا بست هدنسازحا عیجیطیدیا نوت ره
 هرکصن دنوب رابدلبا رابتعا فح ازم ینورجرپ ره یخد هد هراد سرم ضورع
 لی وب رای دابا لامعتسا یفشکد وخ اب فقر ابهلبا ضورعكيط هدب مضو ضورغ
 تببالا ر دفوشکمو یوطمیسهیج كب رضو ضورع كن هعطقوپ هوا
 رب رش مظان هلغلوا مو دعلاکرداننا ر د هفوقوم و هب و ظءیطورع كسماخ

 ند تالوف عفت »ی ( هیت یدروتکهفوشکمنعارص عفو
 ینانناءتفم لوا « دقدناف تالعقم قا نلعتسم لوا ر دفذح یک اسیم درد

 فات ن د تالوعفم فیش کحروللوا هيم یوطم بوللوا ل اقن هب تالعاو

 هيم یو شکم ب وناوا لقن هتنزو نلوعفم هدق دلاق الوعدم بو دیا طاقسا

 روناوا هیعس فوقوم بودیا ناکسا یاد که دنزخآ تالوعفم فقو روئلوا

 ۹6 معاد شر وکه فراء لها ۴
 رف كتفرعم هلبا  تفررعم عج ( فراهم ) بحاص ےک (لها )

 فو رەد ( ماد ) یدک هدنحرشیب ی رڪ كن هجابد لیصقتو

 هب دا مولع هلغل وا ندا دا م ظا دارم ن دقراعم ل اها ه دم افعوب

 لوا ی رلبحاص تفرعءرب ره دوخ ا هو هللا لها دوخ اب هلوا یرلبحاص
 ۱ چ نآ داش لک نوح از هتکناب عطا

 | ةع ط3 یس هربهو (هعطق) یدک هدنعبار تدب كن هثلاث هعطقوید (نیا)

 || هطیسلا تاودالا یفقبساکبحاصیعع (اب ) یدک هدنحرش یناونعلوا
 ۱ هم هن قع عهلبا دیعسر ءاهو یه كن دیقوف ءانو ینوکس كفاکو یم كنون (هتکن)



firr} 

 لیل دو هجو ه ديپ رع رید هککیاوللب ینزوب رپ هلبلاثماو یتمراپ هکه ناشن ینعع و
 هثسانعم فیطارمرو قیقد « دبی رعو ۰ دیسرافرولک تاکن یمج هکه نسانعم

 قبساک ند نعي نمییعع (ز) ردوندایم هدماقموب مکه تنرونلو لابعتسا ید

 ندینابمفورحو ندناعم فورحو ندبع#"یفورح(ا) هطسالا تاودالای

 قبسام یعردن الوا ن دینا یورح دایم ه دماعم ول ن ی ل ر درس۱ کئ ب

 ه دملا تس كن هكا *هعط د ولد یک (نوج) والا هع طلا !ناونع حرسق

 هنسانعم درو ه دس رع فورعع هلبا مالو یععتن هبسراف فاک (لکر یدک

 نکات وسب هدرب چ دبایا یکی لک مج ره ٠ دم هک اماف

 حش رووا دایع در و فورع» هسنلوا رک ذ لک قلطم در ن د هني رقرکآ

 هیدن رقرکاو * یقرورببنم ناسا ۴ قبطلکز تدیاراک هک (تب)یدعس

 نی مسن لک الثمرونلوا داره هفوکش نالوا هني رق یاضتقم هسرولوا نراقم

 | عاش سایقلا اذهییعو زربدولاتفشلک و مادابلکو نوی لکو یربح لکو
 هلق رط هراعتسا * هتفخ هل الو نیما ںایم * هتفکشان نکیلو قبو لک (تب)

 تبب كن هعطقوب وید هزانو ر (باداش) ارد لک « د هع ارجو هش هرارش
 .دعطقرب وب یحاص اک ندا فرحیکلک هزانو ر نعم ل ص احر واکه دلا

 تاعارعو قابطوسانحنالو اروک ذم اپارس هده طق و ییعدردهع طقدوخا

 | كنایش نالو نا ددنکنور |دینعم هبا ثمو قیلعتم هب وصو هلک های راتعنصیلاثءارم ظذ
 هيلع سقو ردراو قابط هدیاربس هلا هنشت ه دیتا عارصمو الثمر دی رابماسا

 ۱ ۷ بارس یخ اد دنالو شعاق شءاصوص هنت #
 ءاهو یخ كنونو ینوکس كن دمجم نیش, یف كن هیقوف تام ءان (هنشد )
 مييارش رادید نشت نابل كشخام ( تیب ) بارتوبا ناش طعنعم هليا هیمر
 هد هتسان هم دنم وژرا هل قن رط را هاخ یهن تشک هساک نوح

 نابر ییعع هلبایم هلاما رس و حلا ن نیب تاس (بارس) رونلوا لابعتسا

 تخردره خاش باربس (تس) یتاعلاوبا نوسلوا یسبر »۶ وسلو یدآ

 8 ناتسوب رد تسا هداتسا ادخ دحو رهد ز# سد ر و لر دو٤

 كن هخار ۰ هعطق ولد قوط رس هکنوحر دکعد قوطوص یسک رتی انعم

 ر ولک هدنسم اخ تدب كن هعطقوب وب وص بآ ی دک ۰ درم اع تد

 ٭ بالبس ییوص لیسرپ یی درا كليس دنکرف #

 لب روز كليس هلبا لا دویرلنوکس كونو ك نارو یر هذ كذاك و كنان(دنكرذ)

 هم ینیدرای



 زرید سد نکر ذو نکرفو رغرف هلوا شمروطیج د وص اجیاج هکرب یغیدرا
 بسا تفصردیرخث سمر دب ورم وید قرخ شلزاق زونه هدراکنهرف ضب

 « دکر فهچو هروکه ج شماک شیپ * اب رد هجو خس هج شرس تقو (تیی)
 روکذ م وید بآرذکهرافلط هدبابحالا ةفح اما یرکناهج لنهرفیفاذ

 (بالبس) رارید دنکرف هي هنسنښلکو د ب وبروح هلبا ندم لوط دمه

 دید كشا بالیس (تیی)یناعل وا هتسانعم یب وص لیسردنکرم هلی رک بس
 * دوجورهش نیاوجرجآ عو دردزا بارخ هتشک# هدش لد هار نافوطما
 هدننامیب رع هلبا یسر اف هل مالو ینوکس كن هبت ءا وی كابس لبس هکنوج
 ژروقوا روس ڪک نیس ماا یهاک هکراو ردفوش قرف قحا ردکرتشم

 یدک افناوید وص بآراردیاروسکم اّماد هحتوا قحالبآ هنیرخآ اصوصخ
 ۶ باشود هنگ مه هنیوص مز وا ید هرش #

 هک ی وص مزوا هل همسر ءاهو یم كارو یرمسک ك ن هدودم "نگه نیش (هرش)

 لاد ( باشود )رد هربش هب هرفس هشوکراح ه دناتسکرت هلوا شلعص هزات

 ا کی حل طم هلا هدحوم ءا و یعق كن هدو دم "هجم نیشو یععكهدودم

 # هداز یاح كيز دهازوح نادنرب (تس ) یمظنرم زرد ساد ه دب رع

 نوحا امرخ الوا سد هدس رع (هدناف) هدایو تاشود دو يک, شاصارد

 ی دنلوا قالطا هد هنی نمکی مزوا كر دیک ه رکص یدیا عوضوم
 ی دلبا دحا ي ایعتسا مه و نعسا بو دیا هلع هب امرخ مزوا ه دلعت

 هک نادهشو هیادهش هتبیشرونب د دهش لان #

 یوم تح هنسانعم لاب هلپالادو یتوکس كناهو یصقلن همم نیش (دهش) |
 یدعس حش الثم هنسانعح ینصم لسع رار د قثاف دهش هرکصندقدلربآ
 هت ڪڪ ى اف دهش شسرب یي ا هراصع ه دنس هج اي د ناتسلک

 لاب یسییکرت یانعم هکن وج هنساتعم یر لاب (بادهش ) یدروب
 هلثح هلبا هیت همسر ءاسه هدنرخآ ( هبادهش ) ردکعد وص

 هک شلك ى در ق وج یلک ناتسلکو رازاک #

 ماعیرب ندعیسوم ی د مهییحملک و رب قوج یلک هلینوکس ہا (رارلک )
 راراک نگر د نالىلب ناشورخ (تس) هیانعم کیارعاشر دیدا نطرب دوخاب

 ج دوب هلنوکس دوخا یرسک كمال ( ناتسلک )رارلکنطر مدح ص تقوب

 e anna و سا سو و اس سس و اد سس سا ل س



 ور تاب ۱۳
 4 ۳۳ ناتسلک مع لینوکس كمال ( نشلک ) تشبع ماکنه ناهج نش
 ۳ کا انا رام قوشو × یاس نکراز هل قنات ان(تم)
 3 رم ووشو اب  د. هل وا هنسانعم «اکنرشعازاحم تلک هد وب نکا

 (ناتسو راز )یدک هدنحرشیناونعكن هعطقوب ینا لک دکنو رم
 ( نش ) هکر اوو ن ییا لع وان کم منا تادا یرررب ره

 ه دننایمرا هفوکش ثالک هکنوچ هولحو زا نعپ هليا نونو یعق كن هم نیش

 ۱ ی نُسلک هنناکم و هلحم هل دسح یحالمو تفاط) ۱

 هک باداش هسیاهزاتورت و غره هریاج یاد
 یتدیهرول واراشوق هدنآ هکر باح هلا د ېد ناب یوکس كنارو ىع كيم (غرع)]

 1 i i یلکأم لر و هک هزپس ع وارو هنمنم | فحا رف یأاح

 9 رو هدنسداس تب كن  هعطق یتا یم رکن ولد دسوق ع رم 4 .عکلوم هک ًاماف

 . | هبهقنکوت(تبب )یسود رف میکحهزانوت مع هلبخف ك ەدودم لاد (باداش)
 تلانسرادب هکولوص ید مه* دوب باداشورس یکی ناس ۴ دو تارهشتشد

۱ 2 

 | داش ایزر دکید وص لاحرف یسیکرت یا هد رولوا جد ندلاحر نت

 | ویدوص بآ * كانحرذو رورسمیمع هلبا لادویعف كت هدود# هم نیش
 هو e زانو ر ) ر دروک ذم ه ۱

 رو 5« دلو تیکت هعطدیم رب لیلا وید شاد رت)یدنلق رسل ر هد ماعم وب هلع وش

 ۱ لایخ (تیب ) یناعلاوباردلمعتسم ه دیر غو هد هوبمو هدب وبر دفورم ( هزات )

 هزات غو درد ور یرب نا | لصو رکفاب دوش * هزات مدرد هر اور نا ڈا
۱ 

 ۱ ٩ هلالواقبال ههشداپ رونید راو هش غ
 هاش هک هکنوح هنسانعم قال دهشداب ردکرم هلوکس كناه (راوهغ)

 یا قبس اهیلعر دنقا بل تادا ( راو )ر دففخم ن دنطظفل هابش نالوا هنسانعم

 | تارب# رایسب هداهناهتخ اصارد ( تب )مارهبشتارز دنکرلا تاودالاق

 أ هلیبسح یعوش ه دیکر نکاردیسرافیحد هشداپ * راوهشو بوخ یاهباجرب
 1 لا | اهراهیظاویعف لن هدودع هه نیش هاش (هعت ) یدنلق ورح ند هجرت

 ۲ 3 صاو قیرع راشد اپ یحرد هنسانعم بحاصو لصا لوا )رد هیانهمیدی
 3 | تیام میکحرایدنلواهیجس هاش هلریسحیراقدلواتکلم بویاصو

 هو ی جان اه دابهنرب رسب ۴ ر دب یدوب هاشار هاشرکا ۱

 | زد اش کا هوا کت ؟رزب و رهب عب ندنارتاو لاف هنلاثما دمو نس>ا

 الم ۱
mw + 
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 لوس ند هلج لرلش وقو .Est هب ولآ وباو تبهاش هنسالعا كد اثم

 یە عبار ) هعذعقرپ ندن) ههطق جم رطش ثلاث )اربد خرهاشاکاراو شوفوپ

 هدنسداس تای كم ل اوبد لوب كل ها HEE خارف

 هددنهعب اس)لرد ههاع عور روم هددنهسداس )داماد ینعع ` س اخ رولک

 و ید هش هل.ه.فح كفلا هدانعم ی د هب ر د.عسا روئاحر

 ندهاش هلی داپ ردکر ع هلی هدودم هدسراف ءاپ ( هاشداپ ) هم دقلا دعاوق ىق
 یک هشهدنو رده هاظتاسانهژغلوا هنب را نعم تختودن اپ و نایش اپ اپ هکوج
 اشداپ هلبساسعلا كناهو یسامنا تانا هکلاب ردراج یخ د هشداپ هلي كلا
 (نتشد وخ لدریاش داپ میز * ناچ ى مدیدارآ نمک (تدب)ر-اشردزاح جد

 4 باذوخردو 2 وی باشوخوصولتذل
 توقا و ووا ج: هد سانعموصولتدل هلرعف ك هدودم 4 دعم نیش (۱ اشوخ)

 وجاوبا رارید تاشو ردالثمرولوا مقاو تفص هل هنسن ىلاثعا ارل و لعلو
 رهزا هن # بات كم ی وبار ناوهآره هن ( تی ) یدسا مےکح رولوا كعد 1

 بو>یدیا شوخب آقرهلوا ص وت بب کر و صا*باشوخو " رحرد یدص

 بوخو وصولتذل ںونلقییکر فصو یکم شچهاس میدةتلادعب هنسانعمووص
 هلا هې نیشو یعص كټ هدودم هیچ, اخ سوخ هکنوح یداو دنیا اوم

 ٭ ریپ بوحان یکنز یکی هچوت ( تیپ ) ورخ رصان لزوکہکب وخ ین
 ردروکذ م هرکج اقرب هدهعطقوب وید وص (بآ )باشو بوخ همهوت ناکزخد
 یععتالاد (رد) ردیساتم تن یانو نبع كلوا یانع» ییکرت یانعم وب

 هدير ع نکل ر دعا هنس انعه وا هدبسرأو هلندی دات و نفخ كنارو

 رد هل ریسک لاو نالوا یس هجرت تسا هدماعموب ) هتکب لورا کچ

 ےھذافز لو الاخ ندتحالمو ندیطخ ماهبا هجربدقتوب رپ ولا جد هذ وقوا

 + وصرقآ یني ناور بآ ید هنهریایوج و
 یاش هدیاتفح رهنهدس رعهک قامرا هلیاهت او ص كن دود« مج(یوج)

 (نار هر بآ )رولکءدنعب اس تدب ی i یوح ید هز رید

 یضارق وید وص بآ هکنوج رارب د یراج ءام هدیب رع هکوصراقا یت مسا
 || یر هح كن هدودمواوو كنار ( ناور ) رول هدنلوا تدب كن هعطق |[
 || نکلردکعدییدیکر د دهب ثم تفص دوخاد لعاف مسا ندنظفل نتفر هلی نونو |

 ۱ )لو هتک بوت ی چی DER تدک متسع یب یب ھل هنلاص هو ۱
 مس سس سس ی



 هددنسانعم نامهو هنسانعم جارو هنسانعم اورو راج جد هرلیدید ناور نآ
 رولک هدا تس , كن هعطقیم رک سزوتوا ء هاد ںاح ناور هقشد ندرلنون رولک

 هک بال ند كضوح ید ردقنالوب ریز
 قنالو هلبا همسر ءاهو ی ك نارو یرسک تن هدودم هبقوف تانشم ءا( هرت)
 کیت مچ نیک« ناهج نبا یور دوشن ما هدید نشور (تدب) عاش هتسانعم
 هر هنسننراراق بولو ار ختم ندرکصو هیهنسد هراقهدنناذیچد* دنکتر ظذ دناوش

 ید هرس هی هلجوب زرد نوتفش a حاغ قورت ر
 كنهعطقیرب یفاکت :یییصفت مکر رو کهانعم تردزوتوا زسهیعسر ءاههک اماف

 یز ههق كنتدودم هیت ءا و هیسراف ءاپ ( باناپ ) رولک هدنحرش یسینا تس

 یکی وید قابا عع یاب هکنوچ ضو ارق نع ر دیک ها هدحوم ءابو
 : هتغاناراکی هلا تسانم وب ز د هنسانعموص بآرولکهدنعب ار تدب كنەعطق ی دن

 باباپ هقشپ ندرانوب رید ب تا ای پ دهي وص نشریا قال هنیدو هنباملوصقلطمو

 رولک هدهنسانعم تباغو ت تناهنو فسا قم اوا هدنناب وهتسانعم تردقو تقاط

 3 9 6 نتنکهکفود ید هشفودیشا هتنکرس
 ۲3 |33 شیلا تشک حاردیفاضا بکر لا نوکس كنار (هشنکرس)
 ناد رک رس هتسانع«شخود یا لات ره ردد فم یقنیفحم ؟هدظفل یک, بالکق حا

 راد ره × تسبهر یوسره هیداب نیارد هکوجیربهر (تبی) ظفاح هجاوخیک
 لنهعطق ی دب ییرکب وید شاب رس هکنوح* تفر دیاباک هک دناد هح هتشکر س

 نتشکه لوکس کنهمجمنیشو ىع كن هبسراف فاک (هتشک )ارولکهدنلوا تد
 . ]| هنسانعم نارودردردصم نانکه ارز هنسانعم شنود ردلوعقم مسا ندنظفا

 2 زالوا هنسانعم تنونیکن کل یکدشرولک هدهتسانعم بالقناو ترومصیحدمش

 9 ۱ هک بادر ؟یسدنروح یسغود كی وص هداز د #*

 هدنلصا هلا هدودملادو یتوکس كنارو یرسکكن هسراو فاک( تادرک)

 مدقتلادعب هنسانعموصیم رک دورودم یدبا در ا ی دیار وتم ا نکو

 یدلوا هنسانعم وص ولمرکد بوتلق یپکر فصو یکے ٹچ لار ناو

رد هدییرع کیدلو اتات هدزوکذ م یانغم هدعب
 .E | ( تیب )یمظنربم ژریدرود

 هکنوح* باسا جهز ن زا دعد سرم * ادرکب هداتفاردتا چ قن ڪوچ

ف آرع وض بآ رولک هدنننا تدب كن ةعطق یمن یکیزد داف
 ا

 ۶ ردنعس قدا رزک هک ناوبحوا هد[ #2



 هدشنآ هلباارو یتضفكلادو ینوکس كنونو یز دهد كوه كنبس ( زدم )
 رواوا ردق نوید رواج روپ زه هکروناوا تباور هل وش ردناویحرب رک

 بوریکا ی وت یشفنب و لشی و خرسو درهزو ضابب هکرولوا ناولا ینول
 Fr فیطاو لاپ بونا یکرتح توغارب هشنا 1[ هدکدنل اکر ردنا لامس و

 ا لد # هلون هساوا ماعن زوس رکح حز مشا (تی )عمال رولوا

 روب زم ردیشوف سنفوق ردنعم هدتباور صعب #٭ رولوا لکردنعس هشود

 ن كن ب و دیا مج ودوا ه دک دریا هرخآ رواوا یر د كم < كشوق

 هلمانارو رح هرکص رولوا لک راتب جد یدنکراقب ینودوا بولوا ادیپ شنآ
 یتبوش كنيماج انالوم هنغیدقا شد آ ) ر واوا لصاح یمورواب ن نوک

 * سوخو مرخوا شل اب ساب * سا ادزورفوجردنعوش (تبب) رد دهاش
 دمه رولوا نولتم هلا نولرب تعاسره ردروناجرب ر دقراک هدتباور صعب
 هدا نهم یکیاوب رولوا دوعربننذ ېب هدنا هکر ريد ردنمس هتالورپ ه دناتس دنه
 لدنمس هلبا مال هنل دب ار هدظفل یکیا رب و رودنعم هلی واو ءازاو لادلا نیب
 سنقوق مک ہنر ذ راو ترد هدنوب هګلوا هلن وب راربد ځد لودنعسو

 سونفوفو سونعفو سنفوقو سنف یکینبدلوا تغل ترد هدنظفل
 د باغ رھ هکد روا طد ا ندنشوفوص زرد ¥

 هلیدب دشت كناط ردس ع هدنلصا هنسانعمزاق ها رخ كن هدحوم ءا ( طب )

 نی دنچ هک اب مکشرد (تبب )عاش ردعیاش ید هلیقیفخت هدیسراف نکل
 یویش هدیکرت ردیسراف جد زاق * تسطب و ورذت ناج رک دن * تسطخ
 کردیا قرف هلی وش یزاق هلبا طب هدیروعش كنهرفاما یدنلق هجرت هلیبسح
 تفا دیفسزاب ( تیب ) ینیطل رارید طب هنسقشد ید زاغو زاق هنسپلها
 قالطال ای لع هدیکرن نکل # زاب مشجدوش هتسب و نکو خرح# زاتوسواط

 یتوقوصقاطم ردیفاضا بیکرت ( باغ ) راد زاق هنسیشدو هنسېلها
 بوو لب دبت هپ هدم «زمهو هپ هک یس هرسک ك نيغ هکر دقوش هنسانعم
 اجر رد جد یی اغرم هلا هیس یا ءان هدول یدلوا لوقنم هنسانعم -ادروا

 عر هکوچ # زاب زا نیم ای اعرع # رر هکدیص نیاروایم ( تس )

 فن 1 قم رسا SEEN تدب كب هعطق یعتایمرکب وید شوق

 ٭ کز ج ړو ید روانش یدآ كغلاب یا
 لوس هدس رع رع هل رس کح لا هدودع هو ین دود میم ( ی هام ) ۱
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 ردیبک هویج هدانعمو نزو هلی رسک ن هدودمذبسراف یز (هوبز )ردش ملف
1 
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 اوه غرماب هکنآ (تبب) ,اطع حش ردسنج مسا لماش هنعونره هنسانعم

 یرسک كن هه نیش ( روانش ) دهد یهاشو تلودارتاکدنب# دهد یهام

 رارید اس هدب رع هک ےگز وی هلی ارو ی را هح «اواءو كنه دودم نونو

 كلف ین دبف × شو بابح هدز ج وم شامه طبع رع( تیپ ) نالسهجاوخ
 رد هیانعموب جد رپ انش هلا هدح وم ءاب هنلدب واو # یروانشورددر ڪک, |

 تاریخ یس هغلاط كراوص قلاط هیوص هتوغ + ٠
 هلبا هیعسر ءاهو تف كن هیقوف تانثم ءاتو یم كن هدودم هجم نیغ ( هتوغ)
 هدظ] يکراوب ردراج جد هطوغهلبا اطرار.د صوغ هدس رع هک قلاط هب وص

 شیرد ( تیب ) یناعلاولا ردّراج ید ینوکس كلواوو یف كن هد نیغ
 (بازرمخ ) دیا دوص ةملح اسادخ هک د غاب * نوزع لد نادروخ هتوغ شع |

 هکنوح هنساتنعموصیعمناق ی دنا رخ بآ قرهلواییکرت فصو هدنلصا

 تاب كن هم طقیمزکس یرکی قر هلوا ییکر فصو یخ یم اکو ص بآ
 نوا فیفخو لعنت تءالع هما وا لقت هتسانعم هغلاط هدعد رولک هدنعداس

 راب دایق دم ف رح یی ؛زمهو هحوتفم یب همهم یازو رخ اتو م دقت
 ر دکعد ینایلس سانعم هه + 5

 كفاکو یر کے هجمنیشو یرسکك نارءیعف كن هدود م لاد (هنکشراد)
 رد هنن یراکدید ین اولس ندنعا ونارهز هلبا هیعسر ءاهو یر هعف كنولو |

 هدهجابد رخاوا مکن ردلکد روک ذم« هدب روعش كنهرف هلعل وا هردان تغإ ۱ ۱ 1
۱ 

 هن اک ,یرومش هللا هہاع یلضهل كنهرف هد نغامز هگنوح ی درشهروس دعو

 ردروک ذمود ینایلس هنکشراد هد نینمولا دف نکلر دشلوا یک اع

 و باوسوهویژ هویجهدزپ رکحو رارف و
 یعجاق رد ءانیسا هلبرارسک كن هدودع ءارو كن هسراف فاک (هدنزرک)

 هدنَلا تس كن هعطو یعکرق یر د صم رد هرارْفو رارف هدس رع هنسانعد

 دنزب رکو دزی رک یت البقتسم ارز ردب راظفا ندیزبرکد وخاب نت رک ناک
 تاب كنهعطق ی زکس اک یردصم مساهرزوا س هخیصرما ےک هتن رولک

 هلبا همسر ءاهویعق واوو یرسک ك ن هدودع مج ( هویج) رولک هدنسماخ

 یظذلهویجوب یروعش كنهرفیف اذکر دی رلکدیدقمز هدیی رعو دنس هدیکرآ

 هجرت دنب راظفا بایسو موبر هلبتسح یعویش ه دیکرت هد هبا یسراف ردغ
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 هنس انعم ییوص شک ی دیا میس بآ یلصا ردیفاضا بیکرت ( بای )
 نویما فيفختو ربخ اتو عدقت نوجما تمالع هجلوا لقن هنسانعم هویج
 قبیز كنامکح هدنوب هوا هلب وب یدنلق دم فرح یس هزمهو هحوتفم مم
 ر د راو تراشا هنب رلکدید رولوا نوتلا دوخاب شک ه جنديا حزم یتیربک هلی
 هدنحالطصا ریسک ا باخاو اییک بابرا یراذغغل هرارفو رارف ( هتکن )

 فصتم هلبا باهذو رارف مالا سفنیف ید هویجو بولوا یل كن هویج
 راک للخ هیانعم و نژ و هسر ويب « دنز رک یصچاق رب ی مان هزغلوا

 هر د هلل ر روب ربع ود « دنر رک هرارف نوجا نسح ماهبا نکا

 هتنس>ا ناف # اقرلا همش اشش و * افلطلا و رارفلا ذخ ( یوم )

 دوجوو ردیقتسارلوقوب كنابک> لاس * افرشلاو برغل تكلم # احس
 دیک نا م ڪت ردباوصو تسار باوح)ر دمراویسحراخ

 ےک تن ردرا و یسبحراخ دوحو یخدمشیکیرلک دنیا دع ندنعورف دیعیط
 تولوا ع لاوس )یکی هدلوا دهاشمو لوقنم ندقراعم تایرا هو ندیوراق

 یراذکراک ءالع نامزالاسور یلعیک هراس مولع ی دلوایسحراخ دوحو

 طتف یراترضح یلعو لج قح باوج) یدرولوا یراعش ترم ءامکحو
 الثمکرالع نالوا لانرطخیعویشو ترهشرهاظنابسعت کلب لکد یناییک
 بولق قفوم هبانخاو مکی اعا كمولعیک ایی اعو فر> لعورفح ع

 ر دکعد هن اکن اکی و بناجا نعي یدرپ دتا داقتعاوید رفکرس راهظاییح
 ایک لعوب لاوس )رایدلوا هدیسر هنس هجرد دجویداکیال یاب را كلذ لجالف

 نیدقن هکلب ر داک درس هلفرطره یک اع باوج) یدلوا رس ندتهج هن

 هبوبیک نيجاعم هع قاذح ءاطا هک الاو یدلوارس هلبیسحربقو سمس یە
 ر د رهاظ یراکد ابا لاعاو بیئرتهیو بوک ءارجاهیاهنیب خاص "هفناطو بیرت
 ندناکما مرزع باوح ) یزالوا Ê لوسو هتیدقن هلبعسو دج لاوس )

 برقع الث لاوس )ر دحاتح هقح قیفوت رکلر دققح ید یدوحو هقشب

 هگدیا جارما هویج و ر داشنو مرز و تب ریکی نع دبع و تام و و

 هباشملکد هلوالصاحر هسنلوا حزرءاذه عم ںلیدیدرولوا لصاحرموسعم

 ناسنا مزیزرع باوج )رولوا باوص هیت یرلمالک هجرب دقتوب زمالوا حد
 نیدقن هسیا دوجولالماک هی وک هن هلته ن هت اشک "دعاع هکلب هناناویح "دفاک |ا

 ر دیفاضا لماکرقو قیقح لماکسمسنکل ر درایعلا لماک نداعلانیب حد |
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 * دیحء هپ ییاوبح ح ورو هب یناسنا ح ور ولر د هن نابشا هجریدقتوب هتشا
 قاسنا حور « درلوپ نکلردجاتح هنلاثالحواوب یخذ نیدقن هسا جاتخ

 مزیرع ی دعار وناوا ربع ورد سفن هنیرب یفاویح حورو ح ور طف هری
 حورلالق حوا نع كاولتسب ) هب ناسا حور هلوک هنیراترمط> یلاعت قح
 8 یا دور ون یک ییدلبا افخاو مک هلبعطق صن (یبر سما نہ

 وید به ذلا حوریهاک ء>وروب نوچلنا ایکح ید ! مونکمو موت هیلع
 | یطقا دصتمو یلعا بلطم هنر کاک ةناکو هیتسنود مرکد_ جیم اکو
 | هقاطلا تست هدیناسفا حور هیقارشا ءامکحو هیفوص ءالعلاویس) رلیدالبا

۰ 

 راد اک مظد هدنفرف یناسنا حور هلیناویح ح ور ورا وهسچ ب شا 1
 .هتْنیا باوج) ر دیمراو یناش قرفو یاو ناب رب ید « دنوب یکی راک د لیا
 هدیاب وب هکهدشناب دسج (لوا لصف) ر دجاتح هب هلوصف یح كمافعوب
 1 سفن (ینآ صغ )ر دیرب ره ن درا هنسن یلاثماو هرایس هعبس همان مه دسج

 یاتنصاو تبریک عاونو هعست تاح ولم سفن هدص وصخوب هک هدنناب

 کودک ح ور ( ثلدلصف ) رولوا لصاح ن درا هنسف یهابشاو حرز

 لاتطا یوم ۳ صاصر ۲ قیز ۱ رولواندنر كن هع ساشا حدود 4 ل٥د ام ون

 هصالخ یش شعب لوب ۷ دوا ینعو ہرا رم 7 ناق یتعٍ م د ٥ هض رشق ۽

 جات هفا ضا مطو هنب رپ یرپ رولوارپسک | هقشب هش یرپ ره ن دی دوب
 یی رره ندحورو سغنوب لاوس)یدلبا عطقو ص هدفراعملا س ءس وید زالوا

 روهش م باوج) رولوا ریذپ دوجو هلبا قي رط هو رولوا هنو ڪ هل صع
 بیطرت ۷ بیکرت لیلحت ٥ سولکت + دیعصت ۳ دقع ؟لح ۱ هک روما زوقطوب
 زوعطوب و ردجاتحو فوقوم هزوما زونطو هاچ زا هتشا حرط ٩ هیق ۸

 :نیط نوک اوکو هتالآ لکی ناو عرق من هک یب رتو لاعا لروما
 کا ا یکی اوور دجاتج هیابسا یک ہیلو نهج
 كنلاثماو كلاحولم هيد بیطرت الثم مدیا ناب اکسیتس هلهس "هدامرپ هلج زا
 هلوق هوب هتشارارد هبارشاو افسا هحاوراو هدا جاو هنلاثماو جارخا ی وص
 كن الصفتو لاوس) لاف ردلوصولا یعصو لوصاراوشدردق هنرال ع

 هسیا قزاقحبلقیرلکمزالقییاتح باق هدنروصوب شا راواییکی ماضتقا
 نکعیسانع» كنعد لاحمقیافح بلق مزیرع باوج ) :یلکد لاح « دنناذ

 بلقم هرخآ نکم نکم هسخ ودر دکعد زا لوا نکم بجاو زالوا بجاو
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 یک اوهو ءام الثمرولوا باقنم هرخآ طیسب طب هلج زا رولوا لیعتسمو
 هتشایکد اوبح نالوا طقاس هبءمتعم الثیرولوا بلقنم هرخآس کر م بکر عو

 هکر ولو ههاکر دنروص طقف نالوا هیلقهرد هقاب را هدام ه دنروص را وب

 رولوا هفیک فک اب نالوا بلقنم هک اماف ز درایقایاعم یسکبا تروصو « ذاب

 وص ال رولرا هلاحلاح دوخ ا ویک ینیدلوا عاوز و تروغوب دوسال»
 كمودعلا ه داعا ىس هلئسم بالقنا هلتروصو ۰ دام هک اماف یکی ید دلوا زوب

 هروک هن هاا هروک هن ه دیازب و هک وج ر دطونم هی ژاوخ مدعو زاوج

 كندروکذم هعبس داسجا هسی دلوا مولعملیصفتوب مزرعیدعا رد کد راح

 دیلاوم هکنوجردلکد ندنلریق ییالقنا هرخآ طیسب كطيو یالفتاهنیرب رپ
 هلوا ندنلبمقیبالقنا هل تروص هر بک م تانک ع هک ان ی اردی رب كن هشت
 هسردبا بالقنا هلذکر کا ه دیروصو هتشا هلوا ندنلیق ییالقنا هلناح دوحاب

 تدوع هنلصا هلترح بیسرپ هسردنا تالقنا هللاحرک او را ع وجر هنلصا
 هدهاشلاب یلاثماو هعیس داسجا لاوس ) مهفاف ر ولوا لععضم د وخ ابر دی
 تك هدردیآ بالتا هالاحدوخات هتک ط ةف ندنغددلوا تایسقو دادضاءنب رب رپ

 هکنوجهلوا ن د دحاو عونیاثماو هعبس داسجا هکر اج باوج )یلکد ینان
 یسیتقحنک ی و بلاط هلفلوارابع)امانولماک ص حش هعطو لخاذا ندعم |

 هطلارمش ءافتناو عناوم لاصتا هتیرب ره نکیا بغار هنعاتو هنل اک نالوا

 دیدح یی هلبا زارتسا هدهلفاس هحردرب توم دیازارحا خاک هلیس هک اله

 یم هلباراتسا یلاشاو رج کو كنآ ی یکو صاصر ییکو ساحنیهلو
 اعبار بنع الات كيرف انانقروقالوامزوا هک نسسبمرهروک مر رع یدیا رایدلوا |

 عافنراو طنارش ع جا مزوا ارب ز کی غیدلوا طقا اسداس شب داساخریصع

 هروک هنماقم هسرولوا صقان کرک اور واوا طقا هسر ایا لاک ارحا هارب عناوم

 ردراو یس هصاخرب كنس هعقب ره كضرا لاّوس) قساکر ولوا نعسمهژعسارب

 برقا هی هدهانمو سما هلقع یا اضتقا ن دع:ربیس هءقی ره هجریدعنوب
 هلصاوخو لوصف مغو رقب و لجو سوم اج هکن سببزردروکب اوج) ییلکد
 دوس نالوا لصاح ندنس هلج نکی دادضاو عاونآ زاتمو لصفنم ندنرپ رپ

 وید دحاو عونرب یرب ره ترغوب وژییپ نالوالصاح ن د دوسو دحاو عون
 دود ینوب مکه تنر د دحاو ع ون نعس نالوا زاتعلا لماک یحرد دودعم

 صا نی رلیلاطوبد لالح اهلک امذ | هضفلا ره طاییک ب اب راو رک آباخصا
 سم
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 روناوا مهف جد ن دفرا لا س نومو مک هت راب دنیا بیغرو
 طفارمشءافتنارک !كسیدصاصر هل جزا دارم ندامذج ضف مزیرع هکنوح

 هکلب شعا قجالوا هضف نالوا یناضالماک ی دیا هسالوا عناوم عاّعجاو
 ضا صا هدناسنا ن دب نکل شعا قحالوا صلاخ زرا نالوا قیفح لماک

 یک یکی دتیا جارخا ندتنن اسنا واد هناک هدب ولوا ماذج تلع ند هنمزم
 لماک كلرکو قضا لماک رک هلغلوا هضراع هنعرح تاعر یجد هصاسر

 باوج) ر دن تلعو ه دصاصر لاوس) شمالوا هدیسر هنس هحرد قیقح
 هد هسیا ه دودعموید ه دحاو تلعرک ایاعت هللا انعصع ماذ ج هدناسنا ندب

 تراع ندنعا جا هد دعتم للع نالوا ط وضم هلندحو تهح هکاماف
 مادج تاع ترابع نداتشللع عاعجایخد هدصاصرو هتشا یکی نیدلوا

 گر دزاو تلع یدیوروکهرمهنارصاق مهف هدصاصروب هکنوجردراو تاعرب یا

 ٩ تقرز ه نرج ۽ حسو ۳ ناو ذ تعرس ؟ تذل ار دق وب هدهضق

 || هحشدک ندصاصر تلع ی دی وب هتشا مالک هصالخ هنعشخ ۷ تروس
 یک یے یاسا حور نامه تح ر دق و مزب رع < نکل هضف نوکی داکب

 یلکشرما هلوقموت نالوا مزال هبالقع قحا ر دقوب اقش هللعرب ر د ینعمرپ

 لاغتشا هنلع بو دیا ءافنکا هلثحر دقوب ین ومص مرک ذب "یشلاب یشلا
 كيلع هلا حن طفت ز هیلوا رهظم هنقادصم ةرخ لاو ایندلا رسخ هلبا ||

 46 هرکه لغا كشرسو كشا ی د هنشابزوک
 هد کی شا زوک هلا فاکو یوکس همه نیشویعق كن هرهش (كسا)لا

 وا مانارد مطدش نانح (تس ) راطع - ار دید هد رطقو هشا رهو حمد

 تلودجدبه رد هنسانع# هر ليو اقل طم هدب ول * مزاقرح نابمرد شاک ||

 یناکشا هدسس نان ه دنعچ یدیا كشایمسآ كهاشداپ دا لوا هدنابناکشا

 ناطاس Ry ده دعا دعاوق ق قیسامیلعرابدید ناناکشا هدعج كاو

 ردهشناط ترد م لود نالوا مولع» لو ندننئعر ااا ل ةتفا هلع ءان

 وید نابن اکشا یربو ناين اساس ید یرب و نابن ابکی ربو ناداد شدب یر

 مان جی راتعومت موح ص ىلج بتاکنکلر دحورشم ه دراو بک ها

 یدلنارصحو جارخا هسا یر ؟.یلود نالوامدقا ندنداعس نامز هد اک ْ

 ینوکس كن هم *نیشو یر هرم بک كنارو كس ( كرس ) ظف> اف
 هنسانعم هرطقو شاب قلطدو هنسانعم یشابزوکیک ك شا هلیا هیسراف فاکو
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 خرس لکو هنسانعم شآ *درخو شنآ *رارش كشرس یخدمهرولکی خد
 ( هعطق) یرت س۶“ رولک هدهنسانعم جاغا ی هفوکش ی رمرقرب و هنسانعم
 شاسی * كشرس تخم رو تس دما هايس * خورپاوت تسد مرشز اهاشداپ
 شاد هزوکه کناز »۶ كشرس هدیدز سدراب یه ناز # تفکر یوسب هر

 هنسانعم هرطقو ساب قاطم لوا × كشرسز لکیاح یسر لعل * تضبقزا

 هدیروعش كنهرف (هلمکت)دنسانعمجاغا وا هفوکش یرمرق لا )مەدىنە یار

 فاک ( هیرک ) ظفحاف ردطوبض+ هلیسراف فاک كشرمم هل رع فاک كشا
 ردصممتس هلی هیعسر ءاهو ی كب هت ءابو ینوکس كنارو یرسکن هبسراف
 *راّزبب نامسا دنا هتشک+* نممدامد "دی رکو هح ون (تدب) یناع)اوبا ءاکب نعع

 ٩6 بانوخوص ولناق ردیالغا كعد ناب رک
 هنی رخآ كني رمطاحرما نسب رڪ هلی مسکن هيسراف فاک ( نابرک )
 یت البقتسم اریز رد هبشم تفص دوخاب لعاف مسا هلبقاسطا نونو فلا

 مشج مرابتخا تسدز ( تب ) یمظن رم رولک ی رکو دنی رکو دیرک
 ناب رقو ادق هدکنهرف ضعب # نامرد تس دناتس ی شنانع # ناب رک"

 یدیا باو نوخ هلفطعواو هدنلصا ( بانوخ )ر دی ورم هد هنساضعم
 تس كن هعطق یجنزوتوا وید ناق نوخ هکنوح هنسانعم وص جد ناق

 واو نوګا قلوا ییکرت فصو هدعب قس اک هنسانعموص بآ رولک هدنعباس

 بولیق دم فرح یی همهو هحوتقم یتون یخد نوا فیفخ بوناوافذح
 هدید كشا بانوخ هدش ( تب ) یمظنربم یداوا دب یتسانعم وص ولناق
 ردلعتسم هدنشا زوکی نکا (تانوخ) ھ رکحت زص شت ادزوسهک * عزا

 € نار لاني لسا 9
 و برخا یمادتاو یردص نکل ردندازجالا نه ج زه هعطقوب ین
 ندنلوا نایعافبرخ | (هینت)ر دفوفکمیزوشحو فوذحم ی رضو یضورع
 بوئلوا لسقن هپ لوعف» هدقدلاق لیعاف بودیا فذح ینون ندنرخ اویجم
 نکس كفيفخ ببس یهدنرخآكنيعابس ءنج فکرونلوا همس وید برخا
 تالیعافو لیعافم بروشود ی رانو نتالعافو نلیعافم هکردکعیا طاقسا
 ردراءولعم ن دقسامرلحالطصا ینابروئاوا هیعس وید فوفکم هدقدلاق

 + بارب هلوا مکناهجوپ هشوقنوا رززکب
 || ردنقن عج ش وقت هکنوج ر کب هشوٌن نالوا هدنرزوا وص اندوب نعل



 | کد هه هدنشات تیب كن هعطق ی. یهرکی مکہ تن ابند عع ( ناهج)
 فورعم ( بآ ) هکر لا تاودالا ف قساکردالعت تادا (نب )ولك ويد

 4 باک نیا یارف وتر دعورهم نوچ هعطد

 ) نوخن اوخن ) ی دک هدنحرش یاونع كن لو هعطق یسءزمهو ( هعطق)

 (ءام ) هود شنک (رهم ) ی دک هدنننات تس كن هثلا ۵ عطد ولد یک ۰

 فصو (یازفوترپ )ردفقع ن دنا هم رولک هدنلو اتبب كن هم طقو وند یآ

 رولک هدنعبار تبب كن هعطق یا زوتوا وید عاعشوترپ اریز ردیبکوت
 ندنطهل ندوزف هلا ه.ش ءاو ین كن هدودعیازو یرسک كناف یار

 رول ڪڪ هدنازفو دیازف ین البقتسم هکنوح ردففح لعاف سا دوخان سما

 نکل ردزروهشم هلبااذ حی کی ازفحرفو یازفنأج الثم یلاشماو ظفلوپ
 تیپ كن هات ةعطق وید وب ( نیا ) رایدلیا ناسب «دهروسکم تغل بایزا
 هب کوب هدا ف رح هنب نعم لصاح ) فورعم ( باک ) یدک هدنعبار
 هد هعط ول هکنوح رد هعطق دوخا هءهطقرب یکی او نوکی رترا عاعش

 نالوا مجمو روک ذم ی نکا هلبارلتعنص یلاثماو قابطو ربظن تاعام
 ظعحاف ردرا هند یدادضا كناو یحاص توبضو عاعش

 . #باتفاو رهمو دیشروخ شکردکوک ناعسآ #۴
 هداز اشاپ لاکراربد كلفو امس هديب رع هک وکه لب دم كن ه رمه ( نامسآ )
 ٥ هرکی دنمرکد ردبیکوت فصو ناما هکر روس بودیاصاخ فرصت هدیوب

 ۱ هکن وح یهتنا ر دشملکمسا هک کهبا هبلع دوخا هلا لقت هدعب هنساکم

 كن هبات دعطق نام رولک هدنحرش تمان تیب كن هعطقوب وید نمرکد سآ
 یتدمهردنفحم لعاف مسا دوخاب مما ندنظفل ندنام نک هدنساخ تیب

 2غ یکا وت رربد ناعسآ هننوکی دی یرکی كن هسراف روهش

 ار لدرا دو سون هداب × ناسا دوپ یازور ناعسا (تس ) ناس دعس

 ك هیجان (دشروخ) رید ناما ید هب هتخرف لکوم هنوکلوا و ًامداش

 هثسانعم شاک هلبا لادو یرسکكن هدودم 4 د نیشو هلوهحوا ا

 هد ثلا تیب كن هعطق یجنرب یم رکب وید سم“ روخ هکنوج ردیکح ذنفل
 | کیا وب رولک هدنعبار تب كن هعطق یمتلا زوتوا وید شنک دیش رولک
 نددیشو یواو ندروخ ںودیا افتکا هلی رسکك نشو هلبعص لناخ هدننفل

 دارفنالا یلع هدنوب یلصاح ردّراج ید دشرخ بودیا فذح یب هیتح ءا



 یار

 6 دس ۶ دشسش ۳ رح ۲ روح ۱ ردراو تفلزکس عافجالا لعو

 یرسک ك ی (رهم)دشرخ ۸ دیشرخ ۷ دشروخ ٩ دیشروخ
 نادیسم لاسره خدمه رد هنسانعم شذکی دو هلبا ارو ینوکس كناهو

 كنیم ؛رمسرهو ردندم ییودلوا هدنا ربع ج رب مظعاربن : هکر دیدآ كیا ید

 تعفشو ردیعسا كن هتشرف لکو» هرو زمزور جدو ردیعسا ین یتا نوا
 وبد خرس كنس نعم رهم هدالّطفلا دي وم رولک هد هنسانعم تو

 ره (باتفآ ) ردلوقنم هنسانعم كن رتسا هدراکنهرف صد و ر دیو رع
 ید هدنوب هداز اشاب لاک م وحر ةنسانع« شنک ی ندوب هلیصف كن هدودم

 یر دزق وصر دیکر فصو باتفآ هکر روی بودیا صاخ فرصت
 (هات)ردشنلوا لادباهیاف هدحوم ءاب یدیا بآ هدنلصا فآ هکنوج هنسانعم
 رضاح يها ندنظفل ندیب ات هلآ هدحوم ابو یف كن هدودم هيف وف ءات
 دعس ج ردشملوا NEN هدعد ر دفق لعاف مسا دوخا

 ( هداف ) زونه هرغ 7 چاچ دنام دنا # زوم ب باتعا تسفر رج (تس 3

 ندنتیب جوا وش تالال من هکر دراو یمسا ج وا نر ۰

 نوک # ویو سو راجو نیو .جوب و هروغ (تبب ) رونلوا مهف

 اکدو انوجو حص ( تیپ ) رکید ٭ یاوزدلب رقو مج د سکی زوي
 # ن ءزم كمر و اض رول ناهم زدنوکم ه یآ # نوک هن

 نیح# قلا رج ق نوتروک فوعم قش تلوب نوڪ

 ۴# نونو عمو مالو فاکو فاقو 1 0

 ۷ باتهامر دنفلت دیا یآ ۲هامزخازدب ۱ 5 ۱ 1

 هک زدلن هارو یعف كن هیتر و ی رکو كن ها ءاخو یعف كل
 || دوعس» تشک *رکرک تردهنار نرد تال د تا ک نرخ راز

 هنساتعم قارب هک )عو هنس انعم كن مل اطو + تع دیه # خا ته

 هرکی آیا اهراهظاو یعف كن هدودم میم (هام)رولک هدهنسانعم دوعسم داردو
 هدافتساندسع-هکلب ردقوب یرون هدنناذو منکر درسا هو هدر

 ردکلوب رب هدکلوب یکیا نوا كن هنسیدمهردیرب كنهرابس عبس یلص احر دیا

 ردي رقرهش یرپردیسهشرهش یرپ زدعون یکیا دوا ریدر هشاکا هدییرع
 ارد هبة نسو هب رق هنس هکردلوادتم هد هیمالسا دالب الاح خد ی

 ةر” هنس كلذرغو رفصو مرح یرلناو و شب کی هب رةفتس



+ ۱ 

 ۱ او ترام هدنناسل ناوي یعسا كنيرايآوردنوکش ر ۱

 رهش مولعم یرابقابو تشه درآو نیدرورف هدنناسل سرفو مولعم یرلبقابو
 ةمودار لاساررهم *راودا ارهافو لاسدزک(تدب)یونرغ نسح هنسانعمرقو

 یی نوا كنسعهامر ھ هعشد ندرانو ردش وا عقاوز طنای تد وب * هامار

 بیکرت ۹4 باتهام) رد هام هدهنعسا كن هتشرفلکوماک | يدمه د هنجسا کتنوک |

 فی هدظفل يک بالک رخ اتر عدقت کا هام بات لص! ر دیفاضا

 عاعش نع هل ےک كن هیقوق ءا (بات )یدکافن ۲ ودیا (هامر) یردالاهدافا

 وید قلرابرا دبات مکه تن رولک ہدنحرش یبار تدب كن هعطقوب ولد ع ورفو

 هریاد یور هلم رطهراعتسایچدمش رولک هدنلوا تدب كنهءهطقیم درد یرکب

 هتنکدیشروخ وجاب شباتهام یورورس دق نآ (تیب) رعاشزرد باتهام

 باور و هرکی واتس ین. شا
 قنابوا هل ارو یخ كن هدودملادو TEN هدودم دحوم ءا (رادس)

 * رهرابغ کات (تب) باص رار د غ اةیواهدیاتنجو ناظقو هدببرع هنسانعم

 هبنتمو هک آیتدمه* دوش نمرادیب دید اج بلاص * بابح نوج موهوم
 | كلادو یر همك كن هدودم نونو كن همعم نیغ (هدونع )رواک هد هنسانعم

 ساعتو هذس هدس رع شمرا و زونه هیوقد وا نعي قم زما هلناهعسر :اهویعق

 | فلاو تعالعو وو سلاما مضلاو حعلا نيب كن همجتمءاخ (باوخ) ید
 .هیانعم کیا رولکهد هدسانعم هعقاو 7 اور یجدمشمون قعع هلا هدح وم ءاب و

 قحزا شدماک* دید باو سدر باوخو داغرس (تس ) انالوم تری

 رولوا ید رضاحمما ن دنظفل ن دساوخ یها ڪک و # دینش شداجادن

 .٠ *باوخ هدشودو شود میک یکنود هدییاوخ شموب وا #
 علا نی لا دوم. اخیردصم ردلوعفم حسا هتسانعع شموی وا (مدساوخ)

 ندساوخ PAE دود ٣٣ دحوم ءاو فلاو تعالعو اوویسهلامامضلاو

 هدسانعم هک ینود هلرا هڅه نيشو یک هدودملاد ( سود) رد, طو

 هدب رعرولک هد هتسانعهزوموآ هعشب ندنوپ یک سالا هلو هحراب هد رع

 سود ) باوخ )رولوا هدرضاح رها ندنظهآ ندشد شذمه کب

 1 اقنآ قبس اکی کاور هدیب رعهتسانعم

 ۱ هک شما الو كعد العا هوکش تعشحو تییه ##
 | تیهیمج هليا اه راهطاو یرادعص كن هدودمفاکو كن «جنیش ( دكا



 نا
 هرکه وکار (تبی ) نالس هجاوخ بسانتو ینا ذو تاانموراتوو تعشح و |
 # ناھ“ رد نادنځ قرب تئسد دوح دوخوا # لاحرب نا روا تکا

 (الآو) رید هوکش هد هیمربغص ی رقو رولوا ماندن ذل ندیهوگشیحدم |

 راوکرزب هبنرلا بسحب وردق دنلب و یلعا مع هل زا هک كننتدود# الو واو
 وایالاهبازا دینشذ سک وایالاو تمنو مرکزا (تبب ) یرهجونم داتسا
 زرد جد هلاو هکحرد هنس فبطار شعفوط ندع را عبا ی دیش

 ٭ ب ایم اک ر دنریا هن دارعر دیصت اج #۶
 تزعو تاوداو بصنم مع ها اهراهظاو یف كن ٠ دودع ميج ( هاج
 لیا ی«نوکس(بایماک ) دلمعتسم هدیسرافو هدیب رعیاعردقو هبترو لاوقاو |
 || روک هدنسماختبب كنهعطق ی درد قرقوبد دارم ماکه کن وجر دیکر فصو
 دوخاب رما ندنزخ هل نتقاب نالکه دنرشعیداح تد كت هعطڈ ی دی لللا (بات)
 تلصوزا كيل* بایماکم شابک مدرکیمیعس(تبی)یناسلاویار دف عاف مسا
 خدر دقشالوط ر دلکوب چی: تقاط بات ے۰ باک ختکما
 ناونو بانک تقاطع هللا هدحوم ابو یتعف ك هدودم ڈبقوف ءا (بلت)
 بات ترادننیکماکنهب وتاب رهبس (تیب) رعاش هئسانعم تردقو تقاطلرید |
 لوارولکیخد هیانعم یکیانوا هّقشب ندنوب × یابد رکن اس زورب وت اب طبخ
 عع عبار) بارطضاو عر ین ءتلاث) غورفو ایض عب ینان) ترارح عا
 یععاس داس) تنودرد ىع ع سما ) زرد بات عجب مکن قشالوط عد ج

 فوخییعع عسات) بطغو مشخ یە نمان) سروشییعب عباس ) مع درم
 | باتور « دنفاّمم ناو رکو ر مکتن كمر دیودیعب ندید رک ییعع رشاع)سارهو

 | داعم جواوب اغلا یم رشع یا )كوب یینتفاتیمع مشعیداح)ررد
 ( م: ) ی کب اتو مو باتل اعو باتهامرولوا ید ییکرت ف صوور ءار دردصء مسا
 جاقروب و قشالوطو ملکوب هلبا هبسراف میحو یرمسک كه دو دم هیسراف هاب
 1 دز د * نسر نیکشم نآیادوس نق نک ان یا (تس )رعاش هنسانعع

 | دولوارما ندنظ مل ندیعب یی دمه #تشذکربنح نوکب آنرزلد حب اجب

 4 بان خب هلالئو رکف روئید شوا حالطصا ی
 || رد بک رم ندنظذل یکیا یدک هدنل وا عارصم كتنب وب ( بان ج )
 ر د رهاط ن كس ام یهحو ردحالطصا هنس اعم سالنو رک

 ۹ مای و ماغ یسانمهریخردرهاظ شاف

 اچ سس ا



 یر سر راکشآو رهاظییعع هلا ءمجم نیش وف كن « دودم ءاف (شاف))

 دش یل دعو مرکر د نینح # دب ر د هنامز یرسکو ماخ نی دح (تببا)

 نیغ و ینوکس كن هح ءا و یف كن هیسراف ءاپ ( مانغب ) شاف شرهش
 هلیفذح كفلا طقف ماسبب هلیفذح لایغ طقف هلرا مممویعخ كن هدودم ةع
 هنسانعم قیلاصیعیرتخ هلک تردوب می هلفذح ییسرکدا اعمو مفیيا

 ٭ رای دیوک اعدم دص هکن كي ره زا قش اع ( تب ) یقیهلا یورین
 .یرونا میکح ٭ تس ماغبو دصاق دراد هیتر نیا نوچ قشع
 ماس ارت اعخ دنرآ لخازا # اضق ناکیوح اهن اکہ ون ( تب )

 € باوج حساب ید كا لاوس ن دیسرب یوا ۴
 كلادو یرسک كن ه دود م نیسو ینوکت كن ارویعص كن هیسراف ءاب (دیسر)

 || هس راف ءاب ( حساب ) هنسانع«كءا لاوسو قمروص ردردصم هلا نونو یف
 || (تبب) یاضن عشب اوج عع هلباهمحم ءاخو یم كسوف كن هدودم
 ایرو یز عزا داهن # همارفار مس زدیم نا

 ¥ ج در دعمل وب ندول 1 شالا قشالم و

 رماندن ظعا ندولآروک دم ه دعارصموب هل فلان هدود نر ی دالا )

ON:ردر دصخمسا هلیقافحا همحمنیش روسکم یلبقام هنب ۳7  
 || (ندولآ) ارنابز تنه شی الآراسم + اراه داشکم همهلیارب (تدب ) یمظاربم
 رولوا یدعتم یهو مزال هر در دصم هلعص كن هدودم مالو ی 2 كه دودج ۶ به

 ردوا هیفرع تقیقح هدقلراکهنکی دمه هنسانعم قمردشل هب و قعنلوب

 مست دیذدنمرش نکم * یناما د هدولآ نرپبرا من کیمنناع د(تدس)رعاش

 رولک دن الاو ديالا هلیلا یا هب هیت ءاو ااا اشتسم * دوخ یاعدزا

 ٭ بانی وهم به ی داوا كصاخو یناصو صااخ#*
 یسانعم یکنا « دعارمصموت هلیا « دحوم ءاب ویڈ كن هو دع نون (بان (

 تاسناءلرواوا تقلص هب هنسن ض ءب نح ناصو صااخ عم لوا رد روک ذم

 هد هنسانهمر اص بب دا یخ دمه صتحخ صاخ عع ینا ) یک بانکشمو

 | راز د ید د تب ۱ و دکر کا هکر اربد بان هشدد یروس هدب رع رولک

 ۱ 4 بیکش یدنلواربص ریلک ا تونلکد نادیمرآ هل

 ردردص» هر تک لب هدودح موی رەق كنار وكن هدود#م رھ( ن ديعرا)

 زاوتی (تیب) یدنح لاکهنسانعمقلوا تحاروكلباربصو كنلک ابوناکد



۰ 144% 

 هلبا فا هرکصن دار * تس ندی رب تقاطماوت او * تست ندیرآ م درد

 یجد ندمراو ندمارآ هلفذحیب بت ءأت م هر کصن دم هد هدنسکدا و ندی ارآ

 هدحوم ءابویرآ هرمسک كنهدودم فاکو كت همم نیش (بکش) رد هراعهوب

 بیکشناشیکیر ۵ ناهج ترادن (تبب) یدسا ےک ماراو رب یخ لبا

 رولوا رها ن دنظفل ن دی کش یخ دمه * ببشنرهس» زا شیب تسي زارف
 4 باتش ردکموبا یتعب وب اکن كم نکب ولب كپ #*

 رواک ه دنمخا تدب كن هعسان هع طوب د ششوق كب هکنوحردنکم م ( واک )
 یش هغیص صان دنقل ندب وب نالک دان تدس كن هعطقیعفرق ( وب )
 ء داش لاو را دشت تلا دننب كظفلیکیاوب ر در دصم مسا زور
 یرسک لك نبش (باتش )رد هیانعمو د وب و كت هليا هظوهاعرع هب وتکموواو

 یس هغیص رها ندنظفل ندیاتش هلبا هدحوم ءاب و یك ؛دودم هرقوف ءاتو
 بات * كنرد ماکنه اخ درا دنوت رح یاپ(تب)یرونا ےب کر ردردصم مسا ةرزوا |[
 هه بالاتر یغیدلواعجوص شل واررکبا یھت مکه داد
 تقیقح ه دام عم نکل هنسانعمیم وط وص ر دیک فصو (رکبا)

 یم کر فصو (رک ) دعب را سماخققساک و صبا هکنوح ر دشلوا یف ع
 هک لرد هبدکر وسر ریکبآ یخدمهرولک هدنشداس تدب كنهعسان هعطققر هژوا

 مک هیانعم یبکبا وب رار وصزب هاکلا بورتب هیوص ین اراه الج
 || توتشع و ریکباب # خرحو هوالکو هروشامو دج *هتفرب (تبب ) یافاخ
 ءاب و یر هح كنت ه د و دم مالو هقوق ات ( بالا ) باتتطو توکمو

 رول کم د هنسانعم ضوحیچ دمه هتسانعم هام یدو و

 ډک تابساآ نمرکد یی عر کد رد رک ایسآ

 ردلعافممات ادارکن دفن ندیایس ۲ ابسا هکنوجر دلعافیسا ( لا اسآ)
 كنەدودم هح ءا و هدود# ریه (یایسآ )کر لا تاودالاق قسم لع
 یر E با .دح وم ءا دن نیس ه درانی و ۍرا هح

 هتسانعم یهرکد وصیدیابآ س :| قردلو واقاضات کره هدنلصا ریدنوحاطو ۱

 تا کهن هنسانه»نمرکد اقلطم هی نیس« :یعقكنهدو د * هرم هسآ هکنوح

 | ب سا هدهننمرکدوصیک, یراکدیدرخ سآ هتنمرک كشاوبسا سا هننمرکد
 ی هره هلفلوا تاقث ام ون هدعج كن هدودم فا هلا رسک نکلراءدید |[

 مولا لع هلغلواهلباوص نمرکد یک هدعبرلب دید بایسا بودیا بلق هيه تح هاب[
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 یوج+دنوحمرعمال “اد (تبی)یاعلاوب رلیدید بایسآ ابیلظت هنمزکدا| |]
 ندنارا هطخ مدروتکردع"وخ تسد . بایسآمشجدرکیکشا € ||

 لاغدیععهدالّصمل تاداو هنس انڪم هنسنالتوط هدا اعاد(سوعسر) ۱

 هعرح رسی (تد )ی اظن ج لو صدا لھسو هز نح هدسرعلا مچ و 1

 قر هوا فاضا بیکوت هدنلصا ٭ ناکرایس /یزاب شود ٭ ناکروت-یم
 "دعطق ود قشب هشوخ هکنوح هنسانعم یهشاب لای دیا تس د ۀش وخ

 «داتعپ ار تی كن طق یب یمرکب ود لا تسدرولک هدنعسان توب كەر
 نوجا فیفضتو ربخأتو یدقتلقن تمالع هجلوا تن هروک ذم یانعمرولک
 را (دطخ) راریدشوهسد بوتلوا طافساو قذح هبخسر ءاه ندنربخآهشوخ

 ر ونس هليا هبع“ر اهوى تانه د دشد ءاطو و ی رسک لا همعتم ءاخ
 هتشاتغم بنا یرلکدکح هدنسانب راوید ك رارام*د جده هتسانعم اکلواو

 | هتسا نعم تکلعو لوا 0 در اتهح ردعداش جد هدزاشئار دب رع هدنللصا

 رولک هدن :مخآ تد كن هعطقیهج وا ییرکب وید م ( نارا )راد یوج

 با طتسم باک وبر دمت كام لاک 4
 یبکال اکناالک ه دنسهاخ تیب كن هعطقیم دی یمرکی هلا هیعسر ءاه (هلاک)

 هک ینارخون (تب) انالوم ترضحرولک هد هنسانعم هلاخشاقو هتسانعمساق |
 )فو زەم( كلم ) دیسویاهب ناشیادساک لاک # نهکرازابب دندیسر (|| _

 باک ) ةنسانعد فرحو بارعاو هطقن هلا یج نوکسو برعیادعامییع
 هقناسیخدهعطق و (هناخ) ردلرعتسمیچد هدرلاشنا اوردرلس رغ(باطتسعو

 روصتمیضورعیزکاو یراب رض عیج نکل ر دندازجالا نه لمر صم یک
 هعباس “هع ط5 « دنزو هعطق وب ر دلاسیمادع ام ر دقودحش یضورع ضع و

 نلیعافمونالعافرم صف (هیشت)یدلیاافتک |ندنوبهلبا ناسیتزو كنا هلغلو | یک |]
 تالعافر دناکسا یک ر مو فذح یتنک اس كرلبس نالوا هدنزرخ [نلوعفو |

 هدراماس یاب كریفابروئلوا هیمس وید روصقم «دق دلاق لوعفو لیعاتمو

 بانو یادا بوخ "رد ان هعطق 6

۱ 

 "| تسكزهرشاع ؟هعطق وب د لژوک (بوخر) ردعواشی د ه درااشن ارد راس رع

 فرح هی نعم لصاحرولک هدنسماخ تیبلنهعطقوب (بالن) رولک هدنسیناب
 یژنک اهدهعطق وب ارز رد هع طة دوخ ا هعطقرب ولادایکنرو دوجولالیلق هداب
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 ید ی رکذ بواوا روتسو ناهن ندزوکو دوحولا لیاق لامعمسالا بی
 ندنلاثءاو ند هدوعوم عیانص هد هحاسد یجدمهردرهنس نایلوا نڪهتسبم

 4 بآیبردزسوصین راوصیدلو ارابآ ردلکدلاخ
 وص بآ هکدوچ هنسانعم ی راوصو یی. روتکوص ردیییکرت فصوراببآ)
 ندی را هلبه* كن هدودم هزه هدنلصا راب ةعب الا سماج فرح اک هنسانعم

 یس همش نوا فیفح یدیارا قر هلوا فف لعافمسادوخاب رها ندنظفل
 تسدوب نهرا زاک ب ارم ماهماخ(تدب)یناعم اوبا یدنلوالادبا هب هبت ءا

 يا (بآ یی )شا هر طق ره دش هشور عم لخرابا# |

 دشرکم مراجنزا نیه (تس) یم ظفر یمرولکهدهنسانعم تفاطل یو ؛قثوری

 قبس امیعردیفت تادا یب هکنوچ * بانو بآو هداب یب مزب دوش * باک
 يدک هدنح ر شو هدنساختدب كن هعرار دم طق لب زانعم بآ هکر لا تاو دالا

 4 بالوکورذهسینا درب ینیدلوط بوقا وص م
 هلا ارو یوکس كن همهم ءاخو یعق كن هیقوف ملو یرسک كنبس ( رذجس)

 روش هو مظمرب هد یو دمام ام عج یکبالاتو یکی
 مال ( بالوک ) رداعسم هلربسا كنا هلغلواریکیآ مظعمرب درج دا

 هلبامالو یم كز هدودم هسراف فاک لوک ریش ؟ر هليا هدودم
 افنآ راک هتسانعم وص با ردتفل فورعم هنسانعم ءام عج یو هدسراف

 ٭ رولصا ندنفاازروآبش غرمیشوققح
 یرکی وید شوق غررح هکنوج ردییکرت فصو ہدنلضا (زیوآبش غورع)
 تاد كةس i ولد E ر ولک ۵ نت ئاین تد كن هعطق ىلا

 اوا يا هدنرشع یداح تبب كن هعطق رب قرقزوآ ی دک هدنعباس
 ندنغانا هک یمانعم دحکلوا هل وب ر دغ لعاف مسا دوخاب عا ندنظعل
 ندنغابا هلا یک شوق نود نعل یسوققحن رکا یدلوا كد سوق یلص ا

 ردشلوا اک | هباهلغ هلغلوا زادرپ ادصورادس د قحقح تولصا

 لرب شیطان هک اماف ردقوب یلخحدم هدست : كناوقرواصآ ندنغاا هکر دقوش

 مهخاف ردل کد للاخ ند هتکنو حاضیا یرییعت

 € .راتش ردیکحوپ زدلب هر بش هسارپ #
 زرد افخو طاوطو هدي رع هک هسارپ هلبا ی ءا نوکس ( هرب بش

 بش کوج قول یک فو ی 6 ام هنر اه هدّنلیصا
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 "| دوخابرما ندنظفل ندیرپ با رویعفكن i اب رپ ) افتار ماچ هک ی نمک
Elدیسر ءاهرب لقن تمالع لوا لعن هتسانعم هسارب دم  | 

 || دید عارب هدیب رع هک چوپ ز دلب هلی اب نوکس ( باتبش ) قیتاوا ج3
 | هک یمرکب اتتشوج(تدب )یادنن میشررید یخد هلغارحو كغارح هدیسراف
 هنسناتعم یمالراپ هک یخ دبه ٭رون فال دنز.بش *یرون یبز # رودز دبات
 / درحا ما تدیطف ندینات ناترماک هصک بش هکنوج رولوا یک پت
 1 تقوا تس شع از هعطق یبعاف ے NAE : ردفف۶لعاف مسا

 e + یش یدلوا | تال دک هنیش 1 نوک 8

 س eo جدی ب ےیل با ارسو ماعط ن الق ¿ ند هک( هنش)

 نورد تدست مه ۳ ساک لبللا ی ج۶۶ بش هکن وح دنراتعف

 هلبا هیس ءا هدنرخا 7( یش)ردلق تسالع هیعر ءاهردتس دکآت

 هب ردصم دوخاب نوا تدحو هی ءا ان دمه هنسانعم ی هک

 یک الد نآ ین نوکب ا هنسازعم کال ا هڪ ؟ رولا

 : # دنام ی یش دنامیش دناب رکا و

 ٭ باوخرس شاوا هنسانعم یلوا كنوقب وا ۴
 هدي کر هنسانعم ساعنو هنس هر رعر دیفاضا بیکوت (تاوترس )
 رولک هدنلوتس كن دعطقیمدب یمر د هلد شات رس هکنوح ررد هما

 ا ( یح نرم یدک هدنسات تدب ی باوخ

 ٭ دیدارباوخاروا هتفر باوخرسب # دید رکب یرازو هلان نیا تفکب

 ٭ هضالوا هبساود یدنید هرلبطوب ناورهر
 | هنیرخآ ورهر نالوا ییکحرت فصو هنسانعم یدک هلوب ( ناورهر )

 | ییرکسزوتوا وید لو هار هکنوح ردعج هلبق الا نونو فلا نوا عج

E;2 یاب تدب كن هع طة یر قرقو ردففحندنا ةر ر ولکه دما  

 :یعاف میسا مک دن رافع لعافیسا دوخاب رما ندنظنل نافر ن ea رشع

 هلبا هلوه ۶ ءاوو یم كلاد (هبس اود) یدک هر اع تا كب هاب ه كعد

 دنسا دف تآ یکیا ر درکه زس هيمو ءاههدنرخآ یصا دنسانع» قالوا

 ويد تآ بسازولک هد اوا تبب كن هعطق یمز,فط نوا وید کیا ود اریز
 تمالع دم وا لقن هروک ذم یانعم هد روک هدبنما تدب كن «عطقیم دی نوا

 9 هنآ رب کا قالوا وه هجو یبنلوآقاطبا هدر ءاه هی رحنا لقن
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 یدئوا هیعسنوید هبساود ن وعکیدتا راغلا بولا هنکدی یخد یرمب بوت
 4 باکرپ اكعد هدیکنزواینانا نیم #۴
 هدنءهنار تدب كن دعطقیم دب ی رکی وید قاااب ر

 ةطسلا تاودالا ف قس ام ىلع ردفرظ تادا هحوّنفم ٥ دحوم ءا ر ولک

 یکنزوا هلا هدحوم ء اب و سش كن هدودم فاکو ی رسک كنار ( باکر )

 ردعیاش هدیسرافو هديب رع هنسانعم
 * دوبان ردنالوا قوب زسرولب یدلوا دی دبا ۴

 (دیدب ) بک ملا تاودالا ف قبساکردیفن تادا ان هکنوجردبکم ( دیدبان )
 رهاظ عع هلا هبنات لادو ی رسک كن هدودم لادو یعق كن هدحوم ءاب

 × دیدب ان لحاسو نایاپ یب راب قشع ی( تیب ) یاعلاوبا انشورو راکشاو
 ا هکنوج ردب کرم یجد ( دوب ان ) دی دبانایردرعق رام یب بلطم ند
 ندنظهل ن دول نالک هدنعبار تس كن هعطق ییا ىلا دور دیقن تادا

 كن هنسنرب لصاح هنسانعم ا ردردصم مس هرزوا ىس هغیص یعام|ا
 شدتسه دوحو (تس ) ین طارم زرد دونات ههلوا قوب نکیاراو یدوجو

 * ت ی ناهحرد .AIG هتک دوبان

 ډک بابانردنانلوبزآ كي هد هسبارونلوپ #

 قس اک ردبلس تا دیکرت فصو یک نادات هدناصا (تایأت (

 نالک هدنرشع اا ةیمدب ىلا ( بای )) ةبكرملاتاودالا ف
 مهذاف ردشلوا هیفرع هدروک ذم یانعمنکلرد ما ندنظفل نقاب

 + ناتسیروکمه دنیدارارم یدتید نّرعرم

 هل. نونو یر هح ك نږت هه نیغو یازو ینوکس كنارو یم كيم (نزرغرف)

 وارذک# دشاب نغزرب هار ارکره ( تیپ ) کدورداتسا رازمو ناتسربق عی

 ید نغزرم هلبعدقت هرزوا همج+نیع لنهج یاز یه × دش اب نزرعره
 كن هدودم هیسراخ فاک روک ارز ر دناکم مس 4€ اتسروک )رد هیانعمو

 ترشعوشدعو هنس انعم یشحو راج E رازمو رق عع هلداارو یعص
 هنکرلا تاودالا ین قبس ام لع ردناکم مس ۱ نادا ناتس ر ولک هد هنساتعم

 4 ںاروک رد هیات نالوا شابا هبق #۴
 | هلیاهدحوم ءا و یی كن هدودءءارو یعصلن هر فاک (تاروک )

 *#ر و کود 0 دهر یاد مدره تس)ورسخرمما هنسانعم هیرتولدینک
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 . | هد نسا عم بادرسو ردیمسار مشرب یخ دمه # روک: اچو رفو باروک ال اب"
 ۱ اب ز ردکعد ربقولوص یس یک رت یانعم ردیدکر یصو هدنلصا رولک |

 ةعبارا سماخیف قبس اکر دکعد وص بآ قساکربق نعمب روک
 + یکی زوب همروج هلکد هدیس هلجزوسوبا #

 ' ردات عارصم یرسفمرد هجرتو سفت عارصمو

 4 بات یور نک وک طعم كبت یکم $
 یسهلجج هلب سسک كن هدودم ةبسراف فاکو یردعق كيهو كناه (یکہھ)
 رول ک هدنرشاع تدب كن هعطقیملاویدوبا ( كيت ) هنسانعم یسوقو

 ( شوک )ر ولک هدننمان توب كن هعطق یکن زوتوا وید زوس ( نحس )
 ردردصم مسا هرزوا یس هغیصرما ندنظف] ن دیش وک هلع كن هسراف فاک

 یی دب یم رکب هلبا نونو یمضكفاک ( نڪ ) هتسانعم كلکدو عاسا

 و مکس ردرضاحما ندنظف] ندرکنالک دشءات تیپ كن هعطق

 رک نافر (تبی) یاش یدکع هدنرنشع ینات تب كن ا ٌةعطق یملکتم
 ءاب یهدنلوا # نکز امن یهاوخو هداب شونب یهاوخ# غمربب یتفروح دوبن
 ید ییزکی وید زو (یور ) ةطسلا تاودالاق قسایرد هلص هدحوم

 هحوتفم میم یهدنلوا ارز ردرضاح یهن (باتم) رولک هدنلوا تیپ كن هع طق
 یعق 8 هدودم هود ءات ( تات) هطیسالا تاوداایف قساکر دیه تا تادا

 هتسانعم كکوب و كمروح ردیظقل ندبات یردصءردما هلا هنجنوم ءاب و

 رکذتردمولعم ندرا هعناس یلاوحاو یر كن هعطق وب ( هع

e4 تایعتور ودنسلد هءطد  

 قفاوم هعبط ( دنسیاد ) یدک هدننا ونع یلوا ةعطق یس هز هو ( هعطق)
 | یعلوب نور ( با بقفور )ر واک « دنسبناث تبب كن هرشاع هعطق وید نلک
 | هدننلاتبب كمما هع طق ا ییداوا یک فسو باب کتیا
 رد هعطق.دوخاب هعذطرب ۷ وب قثورو نلکقفا اوم هعبطی هدیصاحیدک

 € بارس هنیروکم که دلوج یکوص $
 رونب روکی کو ص هد هدب ر هفاسم ندپاتفآوترپ و ندسععاعش ( بارس )

 زنا" دیکرت ضعبرواو عقاوهدرلوحو هدهروش نیمز یزنک اردانعهرب

 رسلالززا و ر یا 9 اک ناجدنک ارتاکتشت ارکح(تس) یروهظ

 ا یرکب ویدشاب را دوج هنسانعم ساب وص ردیفاضا بیکرت هدنلصا
 ترم

 3 هع 3 2
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 یدک هدنساختب كن هعبار ءءطق ود وص تآرولک هدنلواتس كن هعطق

 فرح هز هو هحوتفم ار نوعا تمالع هوا لقنهروکهروک ذم یانعمنکد
 هک بآش ياغ مه باروکی دنب د یدنلف دم

 روکذ م بارس ینعع هلی كن هدودم ءارو یمط كن هدودمفاک (باروک ))

 بآییاب وزو ناج یک ٤ # باروکی وسیوزرآ بآرهب (تس) یرصنع

 ییرکب وید یعاروکه کنوح هنسانعموص یعاردیفیصوتبیکرت هدنلصا |

 كن هبتحم ءان ( شيام ) افت قبس دق بآ ر واک ه دنس د اس تد كن هعطق

 ردیفاضا بیکوت هدنلصا اضیا روک ذم بارس ع هلیرا هرمسک كنهمج*نیشو
 كن هعطق ی دی زوتوا وید شرسوکش یان هکنوج هنسانعم یی رسوکوص
 ذنهح اف ی دنلوا لعن هر وک ذم یانعم هدعب ف ورعم بآ رولک هدنلوا تدب

 + ر دکل جت ناتتواراسمرش #
 عارصموب یلیصاح هسیآ نانت وا نعي لجمع ليف كوم ( راسمرش)
 یراسمرشورک± هدنتفاتیمهخر یکیره دزا (تس) یدسا مکحردنابز هس
 ینرب قرق وید ماتوا مرش هکنوجردناکم مسا هدنلصا # هدنتفا یمه
 هکر لا تاودال ایف قساکردناکم مسا تادا( راس )رولک هدنلواتبب كن هعظق

 یدنلق حوتفم نوعا فیفخت هلغلوا تلقت اعون هدنبنکاس عام! یم نکا)

 4 باج لها هلوا میکلوا کدرپ #
 ةروتسم هاما نعم و اموع نور وتسمع و با لها ی عء ( یکدرپ)
 هر وص دنا ٭ دو ص اخ ؛یک درب شخر هکنآ ( تیب ) یاظن اصوصخ
 باقنو باخ هدرپ هکنوج ردیس هفیص بوسلم مسا « دنلصا # دوب صالخا
 هیسر ءاه یکه دنرخآ هکلوا قحال هیسن هبت ءاب هنیرخآ رد هنسانعم
 هطیسلا تا و دالا قس اک یدنلوا لادیا هی هروکم هیسراف فاک

 ٩ زی وآ مشجو دنب مچ رد هم #
 هکه نن فورعمرب شفقوط ندرب رح شهاب وب ءایسو ندلیق هایس (دنب مشج)
 ه دنلصا رارید هیرعذو عقرب ه دب عا هچ ه دیکر اکاراراتوط هثب رازوب نابز ینا
 ییدی یرکیولد ز وکم شج هکنوح هنسا نعم ییلغب ز وکر دیک فصو
 ندید نالکیسضام هد هعسات ؟دعطق ( دن ) رولک هدنلوا تس كن هعطق

 یدحوا مش هلثم (زیوآ مشح))ر دففخم لعاف مسا دوخاب ما ن دنظفل

 دنشوبب نچ ره تسم # زی وآمثح دنکنلطاب وچ نامشج ره (تبی )
_ِ 
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 A مکن هسانعم نالصاهزوکر دییکرژ فصودوب هدناصا * روتسم دشاب |
 1 ۱ رواک دنسماخ ترب كن هعطق یعشب ق رق قر هلوا یکرت فص وزیوآ

 .E 4 ںاقنوا سد كعد یزال مه

 هل مسکن دود مه چم ی از یز هح كنهدودع هیت ءابو كنءرمه (یزان)
 (باقن )رد هیات موب یخ دیسان هل نیس هنلدب هم عع یازوروک ذم دنب مش عع
 هدرو ڪک ذ«یانعم هلا هدح ود ءأب وی لرهدود# فاقو رشک و

 باقن ارقاشع ه دید یارب (تبپ ) یتاعملاوباردعیاشی د هدیسراف ردییرع
 اطغ هدرپ (تس) هداز دی رم * نیک ۱ كنم فلزود دلاشکر اب تشد 96 شک

 باسن ی داوا یس هدرپز و ی د ههجو # باجو قدارسو «رتسو
 E % هش اشوک روند هغلوا مالتحا 3%

 هم نیشولوھ جو اوو یعص كفاك نالوا هیسراف یههب ر (بس اش وک (

 || جوا هقشبندنوب مالتحا نعم هل هدحوم ءابو ینوکس كنبسویعف كن هدودم
 ناوجیعع ینا ) عمان اذ ڪک باوخ عع لوا ) ردراو یدیمانعم
 یاسا باک یف اذک س و اک ع ثلاث ) ازرمم كنھرف یف اذک دیم دطخ ون
 ناوجومالتحا نع نیبسراف ءابو فاکا هدالضفلا تاداو)ل یاسالا یف
 نک ر درو ط سم بساتشوک هل تان ءا هدا ز هدارعش ناسلو هدروان طخ

 نسان ه دباک شب و ترد هکنوج یدلوا مکحوید رداطخ هدیروعش كنهرف
 یدارب و باوج وند هلوا شا وهس ی اڪ كر وب نم باک ر دل وقنم

 ِ هک باشوک كن هک یتالایخ مه #

 هدحوم ءابو یعق كن دو دم دمج» نیشویعض کت هدو دم فاک (یاشوک )
 هد هنسانعم مالح آدھ رد هتسانعم تالابخ نالوا مقاو هدر دشک دارا

 باشوک هلبا هیسراف فاک هک اماف) یریکناهج كنهرفین اذکر دیو

 یروعش كنهرف و یربکناهج كنهرفی اذک نمکب یە باشو د یتعج
 ٩6 e هنلوا فبعض رولنید ناوت ان ۴

 تاودالانیبساکردنلس تاذاان هکنوحردسیکرت فصویکنا دان (ناوتات )

 ندنننفانتسناوت هلبعف كن هدو دم واوو یعض كنهبقوف ءان ( ناوت ) هیکرلا
 ےسا دوخا صا دوخاب تردقو توق عع ردردصم سا هرزو| یس هغیص ما

 رولکح دنناوتو دناوت هلبف ذح كنيس یت الیعتسم ارز ر دففح لعاف

 هک باتیپ ید نابلاقیتوق #۴

۹ 



 ناوت ان (تبب ) رعاش یدک هدنعبار تیب كن هسماخ هءطقوید تقاط بان
 لابجو هه ندب ردانا ولو دات هحرک# درخ فعضرد هکنا تسد وب بت ف

 + هام یب نالوا سلفمو لهاج
 كن هت ءا و كن هدو دم م( هیام) افنآ قس دق ال نعع ( ی ) « دوح

 رولک هد هتسانعم هودیشداصوصخو هنسایعم ناویحیشید اموعو هاتف

 شناشتفرعمو ح هح رک# د ه هام ند ها هام ین هکنا (تس)رتعاش هرانعم ىکا
e 4 37  | 

 رلیدنلف هجرت هدماقمو ردراب رعلمعتسم هدرلانا سافمو لهاج # دوپ
 4 تار ا هاکنا: ف داریم و« هحاسذلا ق هدعو ام لع

 هکنوح ر د هیفرع تقفیقح هدلهاح هب ول تفیقح ه دسلفم ( بارخ هزاخ )

 ا نو هرزوا هبعسر ءاه قر هل وا قیصوت بکر لصا

 فصو ی ؟ رد اهد * هدست "o لا فذح لیل دنسانعموا هزارب و یا ب ۳

Eكن هللا ءنع طق وبد وا اک ی دلوا هنساتعم ولوا هار و  

 رربد جد هرارحرد هنس انعم هارو بار ید کب لس مش 1 ۱

 هک مکیجمالب قانح لوا سیل هساک /
 ناج رون نازا ناز ورفاربل د 6 تب ) لیماع نیل اوب جش یاس )|
 فاک هساک ار زر دیکر فص وه دنلصا # لع وب سد جا

 هنساذعم قانحقلطم فورعم هلبا هیعسر ءاهو یراهصقكدسو كت هدودم ۱

 || شاو ساکرولوا « درا دکو «دراناب وج هکر دقانجیصب لوا هدسرفنامججو |
 هلی نيسو یر سڪ كز. هدودم مال (سال )درد یجد لوکشکو لوککو| ۱

eesر دقتحم لعاف سا دوخا ما ندنظقل ندیسلل نالوا  

 دک بایت رهش هلوا ه دعاقو ام اط
 هتشاردشلوا هفرع تفیفح ود قواقلاط هدکرت هي هسٍوکو سو 5

 یدیشهروسدعو هد هجابید مکه تر دندرر سعت یکی راو

 ۱ نوری فته دماقموبدکر دقوشر دیر فصو هنسانعمیچلوپ ترهش(باترهش)
 ۱ 4 اکا اکس مراب وس یزوسوب ۴# ردورج
 | ردنا عار صد ىج زمو رسعع رد هج رتو ر سفت عار صم وپ

 بارد ت وكبار نح“ نيا #
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 زوتواوید زوس (نعس) یدک هدنعبار تس كن هثلات "دمطقوید وب (نا (

 قس ام ىلع ر دل وعفم تادا (ار ) رولک هدننماث تس ك هعطق یمرب

 نالک «دنسداس تدب كن هعطقیعسب ىلا (تع وکب ) هکرلا تاودالا ف

 هسراف فاک یتالبقتسم اریزرد هدحو ملکتمسفن عراضم ن دنظفلنتفک

 یو دنلوا "ساک رولک دنیوکو دی وکه لح كن هتک ءا و یم كن هدودم
 ءاتر دلعاذ ردبلکتم لصتم ربط هحوتفم میم کم دیرخار د هلص هدحوم ءا

 تاودالا ف قبسام ىلع ر دلوعفم ر د طاح لص تم ربع هنکحاس "هیقوف
 یدک هدنس داس تدب كنىلوا هعطق ويد هلکا ( بارد ) هبکرلا

 ٩ نلعف نلعاقم نتالعاف# ِ
 ماس یز ادتاو ز دص هکر دن دازجالا س دسم فیفخ ی هعطق وب سا

 اصاییکو ر وصقم نوب فک راب سیو ضوع و نوبخت یراوشحو
 ه دنرارخآنلوعفو نلیعافمو نت العاف یصق ( هینت )ردفیسم صا یبکو
 هتشا ر دنرابع ندناکسا ییکرعمو فذح ننکحاس كعيفخ بس نالوا

 لوعفولیعافمو تالعاف بونلواناکسا یرالءقام بوشود یرانوندرلنزووب
 رانو روب نم هدننزو لیعفت ( غیست ) ررونلوا هیعسویدروصقم ه دق دلاق

 نالوعفو نالیعافمو ناتالعاف هک ر دنرابع ندکعا هدا ز فرحرو هنیرارخآ
 ردعولعم ندقبس ام راحالطصا قاب رارونلوا هیعسلوید غیص « دنراق دلاق

 < بابحا تکی دش روکر دکنشد
 لنوم طم (البلخ ان الفذفشا ینا )تح بودیاباتتج او زارنح اهجلوا هلب و
 واوویعص الاد (نعمد ) كس هیلوا هنیک هدرکتمالمو هنس * دز تمادن

 نکلردزسواولصالا یف ےصخو ودع یعمب هلینوکس كن همم نیشو لوهحم
 ر ت واو نو ارطاخ كتسود ینومص ردیایحاص تجاحیمدآوشموق زوا

 سوب یاپ * تسرهلبا ندرک هیکتن مس دیاهعضاوترب (تبپ )بئاصیدنلوا

 6 بر تمنزا بجا وب هعطق ٤ اهراوید دنکما اپ زا لس
 (بحلاوب )یدک هدنحرش یناونع كن وا هعطقیس «مهو (هعطق )

 ( تب ) رعاش زادنا هدبعشو زاب هقح نعم و بارغتساو بخت مزالم نعم
 هدنلاصا # دینکیطاسب و درک جاوب * دید هرهم نآو هقح ناوجقشع
 ففخم ن دسوهلاوبا سوهلاوب مکر دففخم ن دبحلاوباهلرعف كن ءزمه
 تاودالایف قس اک نم نع (زا ) هم دملا دناوف یف قبس اک یکی نب دلوا

201 
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 تس كن هجابید ( بر ) یدک هدنلوا تبب كن هجابید ( تمعن ) بکرا

 ینبدلوا ن: دنتمعل كنالاعت بر هدا ف فرح,هنب نعم ل اصاح یدک هدا

 AEN ه« طور زا دنا هدهبعشو زاب هقح دوخ اب با ژل ال هدلاح

 كج هر و لابقا هسفن هد رها لوا یک كن هلوا رمو روک ذم هد هعطقوب

 + بعدفا یهزییعب لزوکهن رد) هنسن
 لزوکه ن ردنیسحت فلک هد رسک ن هدودم ءاهو یف كن همحتمیاز (یهز)

 اروا هک #ینارکبسربس تلف شخر یهز هللا یلاعت (تیی) یناعم اوبا هتسانعم
 هلا لادو ینوکس كنافو یف كن هریه (دها)ییاش هاعرهاظ دوب تاودحص

 یدیارضاحرحا ندنظل ندی دفا نالوا هتسانعم حل هدنلصا ی 3
 *بسنا ناباشو هتسیاشیحد هتسانعم هلا

Eهلنوکس كنبسو یر هعف كن هت ءا و كن هدودم همم نیش (  
 (تس) یمظنرمم هنساتعم نی الو بسنا ر داوعفم عسا ندنظعل ند اش

 ناناش # تسدن جاتحهاشار کالمواب # تس جات هتسواش هک رس نآره
 دوخ اب لعاف مسا هلیق الا نونو فلا هني رخ آما ند ر وکذ م نتسیاش

 (تی) قف جش ر ولک دن اشو دیاش یت البقتسم اریز ر د ههبشم تفص

 لاؤس * ناکیاشمک نیاب.دوب وت لد ناناش#× مرکتیوجناکم! ماعوت لودج رد
 بسانم ندن هتسیاش هک اماف نوسلوا سنار سقت هلبا سنا یظعل نااش

 ر ولک هنسانعم یرب یرب لوعفم مساو ل اعاف ما دیس باوج)

 هک هکعد بسانم نایسح یدلوا ل "

 كن « دودم هسراو ءب و ینوکس كنبسو یف كن هیسراف مج <( نایسج )

 طض هدراکنهرفو هدتغل تک وند هنسا نعم ولقسارب ا

 هدر هنس ولتخار و ولقشقا كنا نان وب دتشا ردتفاوا و
 ولد بسانم نع نامسح كنلاثماو لب یف مظان یشلواریسفتو طبض وید

 ر دیا حاصفا ینا ینان عارصم ےک همش یدلوا ببس هئیرلیا مسفت
 4 ببس یوهفم هعد ولتشارب

 هدنناذ نی طباخ | نم نوکفرخ اش بسحتالو نیرک اشلانمنکو اذهذخ

 ردلعاف مسا هلبقاحلا نونو فلا هش رخارضاح رها ندنظفل ندنسح

 ردنوهرمو طوب رد هب ینا عارصم . + ردامتس ید هدیسراف و#
 د( بغبغ قلا کج هدیبررع
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 هدءاصا هل ر لوکس كټ هدحوم ءا ناو یرا دف كز هجم نیغ یکبا(بغبغ)

 هدروکد میانعم ا یدیا عوضوم هي یرد ناقراص هدنتلایزاغوب رض

 یناعل اوبا رر د نا دخت ز بس هدنسرافو هد رع یی دف عضو نکلیدلواعیاش

 ) ٭ رفو نسخ بخ ع ےس ااب#ر تملک ضرع ن1( طم تس  NSرکماروهآ

 ل راج ید عدل ود حک هات نيغ هدن ول * ناهن غاحو لد هدرب

 هک لار ارد یلکود هسد هه

 یلکود هدنکر هلج و عیجم دم درب رع هر همسر ءاهو یر هق كيو كناه (هھ)

 + ر هلی كن هدو دم ءارو یرسک كنبسو یعقلن هزه دیاتغج
  ۰به ید یاتغحرید ورسا درود مج کشا < ۱

 هعشل ندنوب  aییاوب ردکعد ال | عتسم هد دخل ایم ماقم هدیاتغح

 هجنلش لکرک*ورسا باتو بالاسارا كنوفل دنک (تب) ریشه ماش |
 كن هم" نیغو كن همسراف هک ( یا تفج) ورسا تانط لنکا عش اکس

 م الاح ردنناسل كرت لصا ها هی ءو یز هعف كن هدودم هقوف ءانو

 مد هثن ز دشُملوا سارو ذوخام ندنا نالوا لمعتسم هد رع ر هدلب

 ,ردشفلوا نایب هليا ف هدنحرش لوا تدب كن لوا ةعطق
 # هلوا هجاص یزوس هکر هوکهزره +

 یف ك ناھ هزره هکنوح یکوکهوا و وک هدوهب ردبکرت فصو ( وکهزره)

 هدوهبب و هوا و لطاب نعم هل همسر ءاهو یع ك: همجیازو یت وکس كنارو
 تیپ كن وا ةعطق قر هلوا ییکرت فصو وکر دلمعتسم ہد ربغو هدزوس
 ن دلوسالسا ادتبا یربعت هجاص هزوس سوب ) هيب ) یدک هدنساخ

 كلام هماع ابناح یتومصم ( مهکولم لول لء سالا ) هدعب بودیا تلشن

 دو ( تدب ) نهم هدیصقرد رب من مطان یدلوا رشننم یک هچجاص هدمور
 فاسد وا دا یسراف * هلأ دش دمآو دشا و دوشیمو «

 بک جد فا ؟یسانعم فال و +

 رخافت یاوعد هک ال هلی كن هجم یازو یرمک هیسراف فاک(فارک)
 (تبب) الوم ترضحررید ید هفازکه لنا هیعسر ءاه هدنوب هنساتعم كمت

 دیوب ی فازک د يابن هناخ یوسب # وا هنا قوشعم هک لوهح یهز ۷
 هلا مط قوپ هماع هداسنعم یکباوب رولک هد هنسانعم دح ېو رایسب دمه
 كفاك (بک) یدلباداریاهد هروسکم هدنکنهرذ موحرم یروعش نکل راروقوا

 ۹ یھ
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 یان(تبب)فافخروکد م فال نعم لوا )رد هیانعه یکی هلا هدح وم ءاب و یعف
 هنسانعمیم ادروآ ینان) دوب فاق رسه کوت نوجا *دول یال ناو کوت زا

 یساوعدرخ افت هلبافو ع كن هدودم مال( فال )رداوا دارم هدماعءون نکل

 (تب) یرذش س ۶۳ یدنلقربسفت هلببسحیعوش هدیکرت نکل ردیسراف هدکلیا
 * فالو رک زا شنلصخ للاخ تسه * لیمو فیح زا شنفآر یراع تسه

 ډک كعد هدا زرتخد زر تخد ۴
 هلبا ار يکيا ( زربخد ) هلبا هدحاو ءارو یرسکكن هفوف ءان ( زر تخد)
 (تس ) ین اعلاوبا زوکنآ ب بارش عی هدا عج ردیقاضا ب 1 7 هدسکیا

 لرلن و * هدوسآ تبحص رک ودر دز موش *# درخ دوقن مه دیم زرزخد رهع

 هعطق وید رق رخد زسار اری ز رولوا كد یزق مزوا یرابیکرت یانعم
 كن هعطق یعچوا یرکب وید نقرخد لا یدک هدنعباس تبب كن هثلات

 هنسانعم عاب و مزوآ هبا هنمجم یازو یف كنار (زر )رولک ه دنعبار تیب
 (هداب ) رولکولدی عاب ناب زر هدنسماخ تس كن هعطقی ےج وا زونو مکه

 هدر رعردسراف هلا هع“ ر ءاهو یر هعف كلادو 7 هدودجم هدح وه ءا ءا

 ی دنلق ربسفت هلبسح یعویش هدیکر نکل رد هنس انعم یجس هدکرت رج

 ٩6 بنع تف یس دجرت یبرع #
 هک امافرونلوا تامر ید هديب رع هنحالطصاو هنتغا كنس انعم خد نعد
 زررخد هی هداب ( هیشت )ردیعاعمننوم رجخاریز یدغد بنع نباوزر دنزرف
 ندنریغ كمزوا هدنفیقح ریسفت هليا هداب یراناو بودیا ق الطا بنع تب و
 ثابخ ما بولی زوپ ۴ریقفلا هقمانل ردنوجما هیت هنکیدلشد هداب هرجخ نالوا

 ٭ روکب و مه یسدق م درکح هش وغ آ بل # بنع تنب هسالوا

 € قجوا دنوب رک هلاخچ یدلوا ۶
 كنهدودم همهم ءاخو یتوکس كن هدحوم ءاب ویعق كن هیقوف من (هلاخج)

 هد هفش ند ىج رش اتو ن ددیکت رارح هلا هیعسر ءاهو یعق كمالو
 هلبقب رط هراصعتساو اربد حوا هدیکز اک | هکفجرابق نالوا رهاط
 هحورب هلانعم یا راربد ید هبابح نالوا رهاط هدنرزوا هدا یهدحدق

 هات نانح # ار نهد نرش بل هلا هدش ( تس ) یمظنربم بیئرت
 یعف لواوو یرسک ن هدود ءارو كن هسراف فاک دنوی رک ) هلایپ رد یم

 راشعد وکر ټر ابضعب هنسانعم قجوا روپ زم دوپ هلبالادو یوکس كونو
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 بن هپ هع“ روند هزر كم هردم 7 ۰

 هلرا همسر ءاهو یعق كن هم یازو یتوکس كنارو یعف كمال ( ءزر)
 هد هضرا هل زو هیدعس هلغل وا یسمهرتد ی هشعر هد رع هه هرد

 شیاناولو 5 جرم ناتج # شدنمسزا هژرلب دیآ نیمز (تس ( یمطظنرمم زرد

 ه دنکرت ل هلا هدح وم ءا و ید ت 0

 بودا بیکحزت هل ظل بات نالوأ هنسانعم ترارحو رار د هسااو

 نیه ین مدش هتسخو فیعض ( تدب ) یناعلاوبا ررید 7
 ا طوع رک | ۷ بترد م دش تخر باتو هزع ےب ز # ترسح

 (E a E ررو ن نالسهجاوخ نیفلوارومشم قملعاب كلا هننادرکو

 ۴# ناشد وخ بت * هتشر تا دادئن . یشره ۴# وا تل مدرع دن دن ی هتشر

 هک ندناوخ ردعموقوا سشوکییس

 هلا هينا نیشو یرسک كن همد نیشو یه ك ہدودم فاک (ششوک)

 | فرطودرهز ششوکوچ ( تیب ) ناھ م قمشاج نعي ماشهاو ىس نعم
 _ | برحو لادجو كنج دمه *# یورمسخ تلود دش هدنهوکش * یوق دش
 202 اکا ندیشوک هدانعع یب او ز ولک هد ا لاقو

 هم ددل ادعاوق یف قیسام لع ردردصم عسا هل قالا هج نیشروسکم ل قام

 (ندناوخ )رد هد هفرظ یصب یراک دید قنا ششوکه قشب ندرلنوب

 توءارق هلا فلاو تم الع واوو ی ہن هلاها مضلاو حشا نيب كن همم ءاخ

 یکق موقوا هدکرت ن دناوخ طفل و ارز ردردصم هنسانعم توعد دوخاب

 ( هيت ) لوالا هعطةلا س داس حرش ىف قس ام لع رولک هیانعم یکاول

 یدکهدنسداس تدب كن لوا عطف یرضاحرفا كن دناوخ هلا ششوکظفل
 3 شکم نات دا داش 2

 لعحو لاو ترهواض اوو پیس لاما مضل اور لا غ يد كنەعءءاخ(هخاو )

 ریزوو عاحو ز محو لام بحاصو هناخ دنوادخ و داتسا هلپا هیعسر ءاهو یعق

 ) دنپرد هک صّعلا عم هحاوخ ( تدب ) ی اظن حش ار یلیعتسم ا
 ر درببفت د داتسا هدماعم ول REL دنوادخ تسنادخ هد رک # :تسام

 ردسکعلا لع هدنربخا تاب كن هعطق یععتلا نوا هک اماف ردرسفم هحاوخ

 هلا یرسسکح كن هدحوم ءا و یرسکو یعش كلاد ( ناتسد )رطت ۳

 اريد هکن وح ردناکم مسا هنساتعع تتکم ردففح ن د: ظل ناتسریب د ۱

 بو
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 ردناکمےسا تادا ناتسرولک هدنلوا تدب كن هعطق یه جوا قرقوبد بت اک
 نات بد ناڪ مديدوچ( تیپ ) یناقاخ میکح هکر لا تاودالا فن بساک
 ٭ شنایسن باز عتسش دوب یؤرج ظفح میاره ٭ ینادان لع یلک ت سار
 مه موح ص یر وعش ییراظفل بد و ناتسریبدو ناتسبد هک هلک حواوب

 یدلبا ی رمصت هدانعمیب رار سکو یب را خذو داری هد هروسکم مهو هد هحوتفم
 د نلعف نتالعف نتالعاف $

 یسادتاو ردص کا نکل ر دندازجالا سدسم لمر یجب هعطقوب عی

 فو لع یھک كب رص و ص و رع رڪڪاو نوح یسصعد و اس

 ردل اس یسېضعب و نوبت یژکا یوشحو لصا ییکو نوبو
 < بداو لع رولوا تعفر ببس #۶

 هدراثناردس رع (تعفر) یدک هدنرشعیداح تب كن هجابید (ببس))

 ر دقورعم ( بدا ) یدک هدنسب یر کد كنهحاسد ( اع )ردلعتسم ید

 رولوا ماعلا ىلع صال تفطع هج ریدعتوت را رب د ب دا هتل جد مه

 + تسخر ه دات هم نوح تالشات هعطق و

 دیقوف ءان ( ات ) یدک « دنحرشیناونع یل وا هعطق یس رهو ( هعطق )

 ندینابم فورحو ندناصم فورحو ندیع#) فورح هليغف كن هدودم
 (تالفب)ردنالواندینابم فورخ نالوا دوصقم هک اماق ر دیعسا كنظفل تب
 تاودالاف قیساک ی رعلاق راجل ا ءابلا نع هحوتفم هدحوم ءاب یک هدنلوا
 ردلهعتس»یٌد هدراشنار دب رع هنسانعم نامساهلبا نیتعگ تالف هطبسلا
 هکن وجهوا هموظنموب داره ندکلف هکر دبسنایزاحیانعم هدماقموب نکل

 لس ی «رکسیمرکی تا میکهنردبت مع هرزوا فرح زکسییرکیهمونغنموب
 هعطق دشا عج هد هعطقو ميکتنردزکسیرکی یحدر لزانم ندنغیدلوا

 نوجا هللا ترضح ءاضررب ربمدیادع * نوح امابهملزبیزکسیمرکیهدکوک
 می اس یه دعنه هعفهو نارد اعبار # عاعشرپاب رز مهونیطب ونیطرش هکلب #

 لیلکا جا دانابزورغغیدمه» لاعسواوع هف رصهرب ز ههبح هفرط هرن# عارذ

 رخوم مدقمو هیبخادوعس یه» اعلب اذ هدلب عاعنیه هلوشو بلق* لافسیا

 هنبرقهزاحیانعم نح یدروبب(لزانم هانردقر ملا و)یناعت قح میکتن# اشر ےھ
 || هدنشلان تسكن هثلات هعطق ود یکن وج هکنوج ر دیظفل هدنبات دمنوح هی وق
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 یجرکب وید جاتی حدود قاک (خر)رولک« دنا تب كن هع طیمرد نوا

 لع رد طب ر تادا (تٽسا )رولک هدنحرشو هدنسبنأت تدب كن هعطقیم د

 هر هفک "ول نعل هکلج یسدعطق اف رح نعم ل صاح ہک را نا اودالای قمسأم

 هدهفح لئاوا هلن هعطقوب هکنوجر دق اکی دوخان ر دجات یکم ھال هم
 نالوا حردنم ه دننو یم تکحذ نوردو یدلوا قاکی و جات هزاک هلغلوا

 ر دلصتمو هتسویب یک اه فورحو رم لزانم هنیرب رب هعطقلارخ آیا
  مهفافر د اج هد هسلوا یکرصسب ات كلفب ان ( هدناق )

 ډه تسداشپ نیش و تسداسپ یدلوایس هربو *
 هیسراو ءاب ه دیو رارید هتسد ه دب رعیس هرو هللا هیسراف ءاب ( تس داسد )

 نکمدادودتس(تبی) روکشوباردزیاحید تسداسب هدهلیا هب د رع ءا هدنماّقم

Eg(تسداسپ ) درب تفلاو درافالخ تسداس هک ±  

 ۱ انا هتساتعم دون ه دب رع ردتسداسب ل ااف هک نیشد هلا هبسراق اب

 ناز رو دشانیرواد * تسداشدب هب رح دادودتس (تس )یب یک ت سداتسد

 رنک یا ا فلا فلا یک د هلکیکباوب # تسکش
 ییزوقط یرکب وید هسکا سد هکنوچ ر دکعد هلا ندکواو هژا ن دکوص

 هدنلوا تبب كن هعطقییزوتوا وید لوا شدیر ولکه دنعبار تبب كن هعطق
 | ئا نعم ه دعب زولک ه دنعبار تدب كن هعطقیم دی رک وید لاتسدرولک
 هکنوح ردسراف ید ( نیش )ر دراشعلوا لن هصاخ یانعم ن دهاع

 | یدافرضن هلببسحیعوبش هدیکر نکل دیک نون رذنومیاتیسذ هیتح هاب
 ظفح اهردرللماش هنسد ربغو هرانیدو مهردیراذدارموهّتساو دقن ههناخیو هک

 زا ۹ تسدب داب شوب یا رادرکوز ناتس دکنت #۴
 هام زدرکوزوراربقف ردبمجب لتسدکت هو نوکس كفاك( ناتس دکتت (

 ردعج تادا ن نونو فلاک « دنرخاراردیا هیاک «دندرلکسعو لیخت یدمه

 ۴ a ۷# هراوآ ناهحرد ما هتشک (تد )یی ریه همدقلاق قساملع

 ردیفیسوت بیکرت یدیا كنت تسد هدناصا تس دک *هراصب و تس دکنت

 لینلع مپ نواوبدراط كنتیدک افنآویدلاتسد ارز هنسانعملاراط
 بونلق یک فصو یکے شج هایس رخآنلاو عدقتلا دعبف رولک هدنمانتد

 شوب یلاو لصاح یب و تسدیھت نعع تسدیداب یدلوا هنسانعم وللا راط
 « تسدبدابدیما ناز یوش هک یکن یجریچراجرب هیکت (هعطق) نیعب نیا

 یافورب ٩6



۱ / 

7 
7 

1} 
 لبه دلا ی دیکر یانعم* تسعضاوتودرما ب وخ# و نز یافورب

 دحوم ءاب اب رولکهدننمانتبب كن هع طق یحکیا یر کب و ودل: دا ار زر دک یداوهو

 افنآ قبس دق (تسد)هطیسلا تاودالاق قبسام لعردفرط تادا هحوتفم

 ۹6 ماد هرامهو هراومهو هتسوب یخد

 ینوکس كنہسو یخو اوو نوکس كن دیت ءا و یف ك هبسراف ءاب (هتسوب)

 داب (تبب) یرونا مکح ماد هک هشپمه نعم هلی هیمسر ءاهویعف ك: هبقوف هاو
 یس دمه ٭ كالب تشب وج وت هاوخ دپ یور # دح كسرس زا هتس وب

 طوب مو لصتم عع ر دیلوعفم مسا كنظفل تسوبب نالک « دینا عارصم
 هک دالوفو دز ناز (تس )ورسخرمشلردشالواو شعشالوا هنیربرب نع
 هدازهتسوی هدیابحالاذفح * دش دتسب نایهز تموصخ هار * دش هتسوس

 ےھفاف هل وشر فف لب وس قر هنغص ندعو ماوقمالوارداق هز هزوس ند هب رک

 ینوکس لو و یعت كناه ( هراومش )ر دینبم هلاصنا نعم ج واوب هکمر لیا

 ا|صنا عادو هم یعع هلا هع“ ر ءاهو یرلدهق كنا ارو كن هدودم واوو

 راومش هلیفدح لر همسر ءاه طقفو هرابه هل.هدح واو طف ندنا دمه

 یتدمه ردراو تفل تر د « دنوب للصاح رابه هلو ذح ههکحتسک
 روا هد هتسانعم ب و هتسانعم هزادنآ یرب ره ندتغل تر د وب

 هک تسویب ی دلوا لصتم هنیربرب بوشالوا

 ردیضام لف لیتو اوو نوکسكت هينعنءاب و یحق كزهیسراف ءاب (تسوبپ)
 یدعٹم ےھو مال مههنسانءمقمردشالواو قعالوا هکر د ظل نتسویپیردصم

 4 سون اشو چبا هی هما همروط یاد مر هسلح و رولوا

 بارش سل عم هلا ھو ینوکس نا همج-یازو یی كن ه دحوم ءا ءا (مزب (

 باسا (تب )اتنه یرازنم کلاس وخ وخو نامو تبڪګو شیعو

 یخدمه* یطهحو هدزسک هحتاوعسقابطا # یآرابب مو نک عج برط

 « دنناب«شون یکیا (شون اشون ) رولک هد هنسانعم هيو ر دیعسا هیرق رب مزب
 بوتاق هزودنوک ی ب هک نهی رارب د هکما بارش لصتم هليا لسوت فلا
 ييزوتوا شون ه دماقموت کن هنس أنعم كمحا بارش هليا تیعج

 مسا هرزوا یس هغیصممان دنظةل ن دیشون نالکه دنربخآ :تبب كن هعطق
 دارم ندنلخمل چا هاو ندنطف شوناشو یصاحر دلکد رھا سفن هنردردصم

 یانعم رب د روا هروا رق هرق هدیکرت ارز ردلک د یار دیر دصمیانعم |
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 بساخسو زا یکن اخ بارش (تد) ظفاح هحاوخ راردیا دا رم یردصء

 زارب كنخفل شونهقشب ندنوپ # شوناشوت كنابو یشونپ اب یورب#* ندروخ
 رولک ه دنحرشیسنات تاب كن هعطق یشزکس یرکیر دراو ید یراانعم

 ٭ تسم دب لرد هشوخرمس ندیا كازمسپ دا ےھ
 نالوا هنسانععوتکدب هکنوحر دیفیصوت پیکر هلینوکس كلاد (تسم دب )

 كنیسویعف ليم (تسع) رولک ه دنلوا تبب كن هعطق یش زوتواوید او

 شوخرس هلا تسم هک امافرد هنسانعمشوخ_سهحرک | | لا هیقوف ءانوینوکست

 یاب هدانز ن د رکسم برش هکر اید هی هنسهک لوش تس.ردراوقرف « دنتیب
 هل وا لب وب ررید هنالوا هجزتک ندهبن ره لوا شوخرس هر ءراق یزوکب ونود
 ی دنلق هجرت هلبسح یوبش هدر انناو ه دیکر ر دیسراف ی د شوخرس

 8 تخارت یدتا هل كي نامه تساخرب یدقلات

 | ةد ءاخ ( تساخ) هکرلا تاودالا ف قبس ام لعر دنس تادا (رب )

 (تس)كيب لیقاررم ردیطام ندنظفل نئساخ هلبنوکس كنبسو یخ كن هدودم

 »۴ تخاس هناهباراخ ندادو مرک تساخرب # دش نور نم ندعآ ات مر زا

 باوجرد هنوک هن قرف هدننس نتساخوپهلبا ناسا وخ نالوا هنسانعم یلطلاّوس
 كن اخ مضلاو عا نیب نالوا هنسانعم بلط لوا )ر دندتهج یا قرف

 رد هلا فا او تمالع واویسهلاما
 طعفو هح رص هکق نالواهدلح وب

 1 1 ارد هلملا

 هلبلادبا هیاه كنبس هرزوا سایق یت البقتسم كن ال وا هنسانعم بلط ینا )
 همم ۱3 هرزوا دو دش ین البقتسم كن ول رولحح دنهاوخو دهاوخ

 (تخارت) رولکدن رمخودنربخ هلبلادپا هيه یاز كنبسو یرسک كن هدودم
 | ءانو ینوکس كن دم ءاخو یف كن ه دودم ءارو یرسک كن هیقوف ءان
 ین اعم اوبا هنساسنعم ی دتا هل ردیضام لعف ندنظفل ناخ ارت هلبا هرقوف

 | درک تخارت نال ان قشاع لتقب # ینوخ نازا دننکیماف و زاین رک (تبب)
 دک تسشد یدروتوا یی ا یدلکورګا

 یی !قرق وید ورا نغي نورد نعبر د هکنوچ ر دیکر ص "یضام (دمآرد)
 | كن هعطق یینزوفطیمرکب وید یدلکدمآرولک ه دنحرش یب ار تركن هعطق
 ناحدو ارامش نان رزا * ناجهدمآردشندمآرد (تس) اش روک هدنلوا تدب

 ورګا ه دیسکنا شعب درام تروص تزد هدنظءلر د کیا هددس ول هتشا

 | یا هنساسنعم و را لوا دوخان نیسحت تادا هدسیکیا دوخاب هنسانعم

 + تادا *



 نر ۷

 كن وف ( تشن )ر داکد بسانم ةماقم ینات نکل سکعلاب دوخاب تادا

 ردیضام ندنذفذل نتسنن هلئوکس كدسو ی كن هم نیشو یرسک
 یدک هدنسناث تیب كن هئلادعطق یرضاحرحا یک هتن

 # دھر ینعا ا تخ کب ی دحاق ول ۹

 كب هعطق یقه ی هرسک ك ن هدودغ زو كن برف فک( تط کی
 رد هلئوکس كف اک هدماع» وب نکاردیضام ندنزخه) نت رکن لک هد تاپ

 لاک هطیسلا تاودالا و رد هلص هروسکع و ءا يهدنلوا

 رنات یکی ره * مشجود نا دن دید رازاک هشوکرب ناوهآ ( تس ) یدنج

 هحوتفم ن ول هک وج ر دقلطم د لعف ( دیهر ) دین رکب یناح هزع

 كن هدودمءاهو یف كنار دھر هطبسلاتاودالاق قرسام لعردیفن تادا

 ( تب ) یمظنرمم ردیظغل ن دیهر یردصم ردضام هلبا لادو یرسک
 * ندي ود تسفن ی نڪ تغارف * ن ديهررد خزودز یهاوخ رکا

 ۹6 تسکش یدرق دز یدروا دیشکی دکج تفر ی دنک #

 زالوا دع رارکن هنب نکا یدک ( تدب ) كن هیات هعطق هنیعب ( تفر )
 هنلدب تفر ه دنعسل ضع ده رد هعشب قس انه هروک هنماقم هکنوح

 یک یییدلوا مقاو هدنسداس (تسب ) كن یلوا “دع طق ےک هتن ردشلوا عقاو طب

 ۱ تدب كن هعطق یکقرق ( دیشک )مهفاف رولواعفدنمرارکب لاوس هدنروصوپ

 هدرول ره تدب ی دوب ( درب )ردیضام ندنظهل ندشکح نالک هدنعباس

 كفاکو یرسنک كن هجم نیش ( تسکش )ر دیضام ندنظل ن دز نالک

 مک هتن ردیضام ندنظفا نتسکش هلبا هبقوف ءاتو یوکس كنسو ید
 رولڪڪ هدنعبار تدب كن هعطق یعچو | لللاوبد همربق نکنم یرضاح ین :

 ۷# درک ت سگش نات راز ات * درک ت شدن حدقوح مرا ( تدب ) ظفاح هجاوخ

 رد ردصم ےسا هدر دفیصیطام تسکش ه ذاب ول نکل

 ۷ نقحاق شلتوطیسانعم هله كرکتسد هل ۱

 تسد هکن وح AR, A یجوط لا ردنکرت فو هدزاصا (رکتسد)

 | تن هدودمدیسراذ فاکرکرولک هدنعب ار تیپ كن هعطق ذب یم هرکی وید لا
 ردفعح لعاف مسا دوخا سصاح عا ندنظف) نتفرک هلبا ارو ئر سک«

 ۱ E لا ید مهر ولڪک دنرکو د رک ذودشلا لع یتالبعتسم اریز
 امار زدی یا رب دسر هلو یار سس جو
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 ندنلا هجلیتوط هسپک نا یزنک | هروکح نم هدنارا لرب یخ ظا
 هیفرع تقیعح هنسانعم نفحام نالتوط ن ندلجا یرلک د روتک بوت وط

 هر انعمره ( لاح هم )ر دشلوا  RE EEطف نکل

 .هرد هللذ ردطرش لامتسا هکلب نما ت تبافغک «دعاسم

 : ۹۳4 تسیو دیدنب یدلعاب جد تفرکب یدنوط

 هلبا هیقوف ءاتو ین وکس كن انو یرسک كنارو كن هیسراف فاک ( تفرکب)
 یهدنلوا رد هلیئوکس كفاک هدماقموب نکل ردیضام ندنظغل نافرک
 هدنماقم نتفرکیهدیسراف دم دلی قمسام یلیعرد هلص ٠ روسکمة دحوم ءا

Êقنقوط هلبااط هدی کر رارید عمو سحو ضبقو كاءاو ذخا هدس رع |  
 هیقوف ءان هداط ماقم هشیمه هدیاتغج اریز زرد قوت هلا هدو ءات هدیاتفح

 كن هدود«لادو ینوکس كنونو یعق كن هدحومءاب (دیدنب )را ردیالامعتسا

 هدي رع هدنماقم ندیدنب ردیضام ندنظفل ندیدنب هلبا هات لادو یرسک |
 كن هبا هدحوم هاب (تسب ) رارید كاچیا هلبا لاما هدیاتخچیکدییقنو طب ر
 روسکم دحوم ءا ردیضام ندنظل نتسب هلا هبقوف ءانو ینوکس كنبسو یعق

  ||#رد نتسکشغاوشن تسرد ناتسود ثیدح (تبی)نالسهجاوخرد لص لوا
 1 ` | ردردصم نالوا عقاو هدتبب وب ٭ نئسب ناوتیم سزا هک ماوس هب وب ] نکیلو

 ۳ 8 6 دسر یدشریا نوا دادما نشر سر داد *%

 یجندرد ییرکب وید ل دع داد هکنوحر د ڪر فصو (سرداد (

 ندسر(سر)ردهنسانععدا دما ازاحهدم اقم ول نکلر رولکهدٌنشلانتس كنهعطق

 كنهدو دم نیسویعف کنار (دیسر )ردففخم لعافمسا دوخاب رما ندنظفل
 ردضام ندنظهل ندسز هل رسک 0

 ۳ EA ر یدلوا صالخو دبناهر یدراتروق نعد #۶ ۱

 ردضامندنظ هلندناهر نلکهدنسداستبب كن هع طق یب کس ن نوا(دناهر)

 یهدنلواردیضامندنظفلنتسرهلا هبقوفءانو ینوکسكنبسو یعف كنار(تسرب)
 نالس هچاوخ هطیسبلا تاودالاف قبس ام لع رد هلص هروسکم دحوم ءا
 | تسدز نادرکنادهاش ت تسدب# یلکهیوت هب وز تبون نزا هاون (تد)

 هنسانعم تاجو صالخردیردصم نالوامقاو هد وب نکل * نتسر نادهاز

 4 نالبئوط دنفرکو هد ول ر یدلوا نالباق ر

 | ردلوعقم مسا ندناخفلا نووی را نلکهدنشلا تدب كن هغطق یهقرق (هدوبر )

 هتفرکر ٩



{na 3 
 تیب كنهعطقوب یسییکرت فصوو یسبضام میکنن ردلوعفممسا حد هتفرک
 ٩ تش ید هنیغآقلاب ردقازوط مادو هت یدکهدنسداس
 هکی قازوطهلا همسر ءاهو یره كن هغو هددشم مالو كاهیقوف ءت (هلت)

 زرید ربط "هکبشو خم هدي رع قف هدیکژ اکا رراتوط شوق هلکنا
 شرع هماقردقزددنب # اب ربکتسدوت تلود عافترارد (تد) یز سش

 تطابخ راب زرد لوا ) رولک ید هيانءمڙکس هلن هقشب ندنوپ # هلترپ
 هدیکرت اک | هک ت لآ یرلک دنیا داتا نوح طبخ *راومه هرکصندکدتا

 هک هسکل وش ثلاث )راروق هنکیاهنحا راب زرد هک تلدنکبا ین ) رد وتوا
 اقلطم عبار) تالکنلایف اذکرروق مشرباو ریشابتو لوسکوپ هناا راب زرد
 ندیشرا رایضعب راروق هنس یضعب هنا بودیا ندکلباو ندزپ هک هبروط
 هدیکز اکا هک سم عع سماخ ) رلیدلبا یسفتوپد هسیکروط یرلکدتیا
 نمان ) ردی وره هنسانعم رک ذ مباس)) نابدرن هبا یتعع س داس ) رارید هرانق
 اقلطم هلبا مو ییعش كن هدودم لاد (ماد) رارید وکلب هدیکرت هک ناسف ینعم
 وت دوج زا رکا ( تبب) یرونا میکح نوسلوا هسرولوا كن هنره هک قازوط
 اپراح ی دیه * مادي دنبآرد شنودرک عقاوورتاط # دهن ماد لثع تیک

 یکی راکدید دد ریسفلا هب ییرب ےکتن رارید هناناوبح نایلوا یر ن دنسنج

 زرید مادو دد هدقدنلوا دا رع تاناویح اموع یس رع ل رکو عابس رگ

 ) 7 ) ی اظن مش شهاب یداد هلادد نابعاقرفوت هدئنابم داد هلیادد

 # شوخ "هناخرد هدش ترطم هبه # شد وخ ناد طاشن زا مادو دد

 درک او یغآ قلاب هلبا هبقوف ءانو ینوکس كنبسویعخ كن همجمنیش (تسش)
 * تسش نوح نم تسدیوا "هرط (تس )یرصنعزراتوط قلاب هلکنا هکر وع

 نوک جد هرانعم زوفعط هعشل ندیو # مش یهاموجوا داص وج نم

 لات ) داصف رتشبن یتعع ین ات ) یعضوم ن الیکح یاب كغمراپ ساب لوا )
 راراچزاس هلکنا هک بارضم یتعع عبار )رارلغاب هنیرللب تاریک نابهار هکرانز
 هنسانعم شعلا ند هینام دوغ هک نیتس عع سماخ )راد هزت هدیکرت اک |

 سداس) رول هدنناتتببتنههطق یز وقط نوا تصش ها داص می
 نسر هقلح هنی عباس ) رارلغاب هزاس هک یلت میشرباو یلیقروبنط هد هعانفرش

 ریکهز مع عسات)ناربلد فاز نعچ دانو نیسحكنهرف نمانلدنک ةقلحو
 4 شکردلواسیس هلهکتکسیروسردهشب 9
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 ) الا هیسر ءاهو یز هعق كت هددشم همم نیشو كن هیسراف ءاب ( هشب ٠
 ار لپ دغرب وچ شپ ( تی ) یدعس خش هماعم كکس یروس

 هبسراف ءان و كس (سشس ) تسوا هک تب الصو یدرع ةبقدأت ۳

 ندت امام عی ندتالضف عمو هکتبو هل هک هلا هات نیسو یر هعص

ESN 0 زرد ها هی اک ااا نوک ن دریک ن اقیچ 
 فن ناهجرد سس دش ناز »حساب دو نانح 3 [1 

 ان 1۶ هل ن دیشک د وخان نتشک نالوا هنساتنعم لتق هلا دچا نیشوآ یمط

 هناک هل ) رولک دننکو دشک هلا مص یت القتسم ارز رد رضاح یا

 | یبلبا تراشا هننومضم (لتقب رض ء لڪ ) هدعارصموب ر یت مظان ||
 ر كد  Eا
 وا ناک هلا هينا ی ینوکس كن هیت ءا و یعق كفاك ( كیکر) ۲

 | ص جد هلن رسک  rاد کی ذوک هد ها هلاماو راد ثوغرب

 لا تقی ماکنه ( تیب ) یر 9 سعسیکع شج مدرع رولک هد هنسانعم

 مقایله  ی را هف كمالو كيم (لم ) كرکش سا هدیدزا دنکرهم هنیکزا 2
 هدنا هکردروناج ببرغرب رد دا رج هدب رع هکه کرک هلیا هم ءاخو 3
  ERRزا ۱

 )ردشعد رعاشمک هتن ردراو ناشن نا مون کس

 بس ناو اقا ندرکلییو ردص ربش # کش مدزکو رپ سکرکم درامو ۱

 :ندنظفل نتسج ناک هدنشماح تس د كن هعطقیش درد لا (تسح)  Eزا رد

  ۷کز ب و حاط وک 12

 ) ا هدسررع رک عاط هلىا اه راهظاو یع ت كز هک هوک

 ) هک هحوب هلبا لادو ینوکس كنونو ین كمالو یم كن« دحوم ءاب ( دنلب

 یا اقم نسا نعم لاع هدسررع | ۱

 زارذ) یب وت یتسه هچره هج عنادن# یب وت تسب و یدناب اراه (تب) 1 7
 هب هایت لک هک شن شدو هلا هع یازو یف كل هدودم ارو كنا |

 کور داتسا روا هدا عارصم نفح مک تترد يبشن هلا نونى: اعم رار د

 ند دنوب # بیت بې شبر دناوت ی دا دنزرف# ببشناب ونزارفوزارفاب وت بېش (تبب)

j کال عع یناث) روکذم دنلب نعم لوا) رواک د هیانعم حوانوازارف هقشب 
 ر "هلوایصی و قجآ هک هنسنره یی نیو هداشک عع ثلاث )ریز دض

 || أ مباس)مجینم ہ٤ سداس) كيدزو بب د رفیع سما )ولغا نعي هتسب یغع

 مو ۱

5 ah 
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1 
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9 
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 زورذ نعم مسان ) و رک ندنوپ یتعی زاب نیزا نعم نمان ) ندروآ شوپ ین
 رشعیداح) كمك ورانا ول نفرازفنعع :رشم) رد و قاب بار

 شکرس ینیعع رشع كلاب ) هزرخییعع رشع ین ) رس عي ن دیشوپ قع
 < تس قلا ټا ببش وب هوا نوماهو تشد #۴

 ناباسب ینعع هلبا هیق وف ءانو ین وکس كن هجچنیشو یعف كلاد ( تش د )
 ردیعآ ره شرب هدن اسارخ تبال و یخ دم ام وع هنسانعم هوا هک ارکګو

 ناتسرو کو زرد ىج د قاحصف تشد ر دیمن ارعصروھشمرب هدناتسکرو |
 یعصكت هدو دم عموی ىد كن ه دودع ءاه (نوماه)ر دیو ره یجد هنسانعم

 یا ردز ( تدب ) یدعس جش ار ارڪڪو هو اید روکذ م تشد عع هللا نونو

 نوماه ه دکنهرفصعب * یسب ابر دو نوماه:هدرکر فس # یسکد مآرب نا

 موح صیروءشردروط مولد هوا زودءیصب ۵ داب رعد روانهد تشدیعع

 همد نیش ( تبش ) یدلبا محک سلوا رب زود نالوا ه دنسارا عاط

 كن هحوتفم نو ن دنلوا فیفختیارب هلبا ه دحوم ءادو یرسک تن هدودم |
 زار یلباقمرارید ظوبه ه دب رع هک شنا ردمفحم ندنظْفل بشن هلیفذح
 # رایسب تسهار نیا بشو زارف ( تس ) هم نیدلارصانر دروک ذم

 تولوا بوط رم هلبا زاطما ترکی ج دمه # را تسدب یرضخ یهر درهرکا
 نالواكلاسلابعص هلغلوا ادیب ر هرفح احتاج هلی دنورو هدننآ ددرت ه دعو
 هتسانعم هتان ز ات تنش هقشد ن درلنو ازد بش چ د تن هد هدیمز

 ممحاو ی ریکناهح كنهرف ق اذ ڪ رولکهد هنسازعم رو شوه دمو
 ینافو نيسحو یرعف سنردشٌءاوا تاور هليا هلمعم نيس «دیابحالا ةف
 هدانعمیکیاو داریا ه دنس هبفاق بیط هلا هح رمص رسک نالوا هنسانعم هاب زات

 یعقكن هیسراف ءاب (تسد )ر د راش داريا دنس هیفاق بیکشو بیسنالوا
 یخ دروک ذم دنلب یلباقم هنسانعم قبا هليا هبقوفمانو یوکس كنتسو
 تسدره تسدربز دی رفآتسد و إل اب هک یاد( ) یدعس حش ردال اب ۳

 ال اب هندض و تس هب ید و سسخ هله رط هزاعتسا # دیرفا تشد

 ر دن ورم ويد هاتو ک نع تسب « دلا جرا عم ردغیاش ق الطا

 ٩ اسرات یراصنو یسوح یدلوا رب کو و ۸ *

 || ریدسوحم هدب رع هک تسرشنآ عع هبا هجم نیغو یمع كيم ( غم )|
 نوخاوه # تفرک تسد تسدز و تفر شوج (تس ) یرصنع داتس
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 E ی jal تفرکی سرب شتآ عم

 (رک )راد هك عم هرفاک یبا که تنرولک هد هنسانعم رفاک قلطم عم یدمه

 یک غم ج دوب هلا ارو یتوکس كن هدحوم ءا و یف كن هسراف فاک

 كير |S # دزورف شا ار کل اس دصرکا (تد) یدعس حس هنسانعم سوح

 دخل رک دم هد هنسانعم رفاک قل طم * دروسدتفا ورف مد

 كنارو یف كت هیقوف ءات ( اسرت )راد ناتفخاک اراک هدنتقو كنج ین ۲

 هک ع رکی ا( هحطق)یدعس جش یراصن یه هلک تا هدو دم نیسو نوک
 هکو ت * مورخ نک اک اراتسود * یرادروخ هغظو اسرانورک# بیغ هنارخزا

 یک یراکدیدینارصن میک هتن رارید ییاسرت هدندحاو# یرادرظذ نانمشداب
 ۰ 4 تسرپی دپاط تب ید هسوصم تروص نالیاط #0

 هرن رعهکه دونعم ةو تروص هلباهيقوق ءاتو یعصت هدحوم ءا ءا تی (

 || # دنج ره دهعلیلخیکش تبر د (تدب) اهسی انامز ر اربد نوو مص
 حصو تب هدهبوبخ ناوح هلم رط هراعتساو * دندادرزا 2 هلن | هدکترد

 هليا هب رع ءا نکل ر دروهشم هلبا هسراف ءاب ه دماوع ناسل تب ظفل رارید

 | هیقوف هانوینوکس كنبسو یره كنارو كن هیسراف ءاب (تسرپ )ردطوبضم
 تسزپ تب ردینیکرت فصوو رضاحمما هدنراباک تغا نیل داواسزتسد هلی
 ردصم هک ندیتسرب نالوا هتسانعم ید ویع و تب یزلطج 1

 مظانکاماق)ر دیا دیا فو ید شنسرپ : ظفل کم دبنآ تس ےہ هتنردبلاد

 نتسرب نالوا یان ر دصم هج ریدقتوب ی دلیاربسفت هلبناونعیصاملعفرب مش
 شلوا عل طمرب صغ ظانر کم زالوا ذوخ ام ندیلاد رولوا قتشم ندنظفل

 مهفان هلواند هسراذ لاصفا ءاعسانالوا هتسانعم یضام تسرب دوخاب هلوا

 46 شنباطوب ششوقوب شنسرپو زانو كت نا ل
 نخ كن هقوف ءا (كټ) یدک هدنعبار تس كن هلا هعطقودوب (نا)

 | رردودع هدییرعیکندیودو ندو دنسانسس ششوقو شدرکتس ها اکو

 تانینربارکم ییفکوت * تش تشدو « هوکرب تخشرم هلاژ كتب (تیپ ) یدعس حش

 1 ةسماخلا هع طلا عباسیق قبس اک رار د و و كن هدانعموب یرکا ٭ تشذک

 یم هنیصرما دن نابیکم هدانعمیکیاوب رولک هد هنسانعم ندزجدمه

 كن هقشد ندنو ردّراج جد هليا هبسراف فاک «.دانعمو ردر دصم مساهرزوآ

 ییکرت فصو و رضاحرما ن دروک ذم ندیکن لوا ) رولک ید هیانعم یا

 + رولوا ۾



E: 

 لیلقیعب دنا نعمب ٹلا) زریدرعق هدب رع هک سد نعل ی نع یار رولوا

 سماخ)رواوا كپ ن دنیاص یادغ» ورب هدنسارا یادغب هکردنوارب عبار )

 سداس) رار د یدرب اک | هدیکرتردیارمصح ندنا یهاک رب « دراوص هکر دوار
 ضف كنه دودع دقوف ءات ( زات)رارد كن دابو ك هامالثم رولوا بلش تادا

 ششوقو سدرکسردر دصم ما هدنس هغصرما ندنظفل ندیژا هلبا همج»یازو
 هنیصندروکذم ندی زاتلوا )ردرا ویخدیسانع» ترد هتشد ندنول هنسانعم

 هلفس ه دی رع هک هیامورف یتعب « دسرفلا مچ ین )زولوا ییکرت فصوومعا
 نس وت عبار) ردیا ترشاعم هليا هقسف هک قساف درمانعء لا ) رارید نودو
 ن دیتسرپ ( شسرپ )ر ولکه دنس ا تیب كن هعطق یییرب ییرکی وید هزات
 رد ر دصم مسا هل واخ ا هی نيش روسکم لیقامهش رخآیسهفیصرما ندروکذم

  تسرز رهب یکمهر دنوجانوتلا یس هلج
 ءا (رهد ) یدک ه دنمخاتب كن هسداس ده طق ود یس هلج (یکمھ)

 نوعا « دیکر هک ص یصخ تادا هللا ارو یوکس كن اهو ی كنهدحوم
 هدننابم رهب هلا ار ظفل نکل هنسانعم ار طنفل ه دیسراف هراج مال هدنرع

 قحالهبهلکرخآ ار ظفل رولوالخاد هیهلک لوا رهب هکردقوش قرف هدیسراذ
 ی د هیانعم حوا هدسراف رهب هقشب ندنو رربد ارامش ید اعسرپب التم ږولوا

 رک عاعش ینعع ین ) یک هرهب بیصنو هصح عع لوا )رولک
 عج ینا )بگ عع لوا )ر دهیانعمیکنا هدب رع رد یسآ تبالو لا ) موجو

 كن هعطق ییکیا یرکیوبد نوتلا رز هکنوجر دک (تسرز) د اله ||
 اظفل هزمه ه دنلوا هدماقموب نکلر دطب ر تاداتسا رولک « دنعب اس تس

 4 سیو

 * تسرز مه قاب ثلث تسرز ناثلٹ ار عرز ٭ تسرب یراک هلجزا عرز
 د دم ولعم ن دقس ام ین ایر دارحالا نع لمر یی كن هعطقوب (همن )

 د تشونشحولرسرب لقاروا هکدعطق#*
 دهاش نزو مکه تن ردقو هزبه « دماقموب امار دمولعم ندمسام (هعطق)

 ییرکسقرقوبد اک | (اروا) تاودالا قیسام لبعردطب ر تادا هکر دلدع
 زولکهدنلواتیب كن همطق یتچوا قرق ()ق ) رولکه دنا تیپ كنهعطق
 ولدشاب(رس)) هکر لا تاودالاین سام لبعردلوعفمتاداویلع تعم( رب )

 ءلواوو یف كمال ( شح ول )ر ولک « دنلوا تب كن هعطق یمدی یرکب



30 

 هنیعصو هنن حول هکنوج ردیفاضا بکر هلبا هجم نیشو یف كناحو ینوکسا|
 قیسامیلعردماغریمط هیچ نیشر دعیاش ی د ه درلاشناور دی رع هنسانعم| |

 2 رولک ید هیانعم یکیاشحول دقشب ندنوب هطرسلا تاودالاین

 نخوا ال یصا ر دکید نوسم با قارباو نوسمر و تشحو ىلاعت هللا

 عیفررصق ی ھز هللا شحول (تسی)یناعلاوبارایدید هللا شخ ول امی ی دیا

 1 ی رفآ و نيست نعم یار دانا تهب درکم رک الم هل هک *ناینبلا

 شلالردس ییرمضخرعهک * هللان شحول دصام دااکرز (تب)ل 8

 تو :ا که عطق نعملصاحرولکهدنعب از تدب كنهعطقوب ويدى دزا(تشون)| 6

 AN Ff كنالوا مج مو روک ذم ه د هعطقوپ نعل یدزا هنحولرس ۹

 | یاتخ كنەمطعم هذا هکنوج ردرا هنسن نالواقلعتم هلزانم توس و هژالآو
 رولوا هلیارلبش بسانم اکاو جب راتومانهنحول مسی هرزوایسومق هدلاحمک |

 ٠ كيرموقو جرک جرکك هآروماچ لک وخدت(  |
 ارج هنسانعمروماح مولا لع هلی مالو ییرسک كندا فاک ( لک)ل ۱

 یروسلک *هدیسریروسلکو بازشدرکب ب (تب) عاشر اريد نیطو لاصلص

 (كهآ )ر ولکه د هنسانقمقارعط هکب ارت لک خدمه # «دیسر فارطاز

 ولموقورهاحولجرکهکبطاو جرکه لیا ف اکو یره كناهو كن هدودم زمه
 تيب )ر لا جارا رارید ج وراصو سلکو صج هد رع هتسانعحرک (

 دہ ٭ كهاو تا: رک ت فان تصاخ نامه ٭ شعب : نافوط تاقالم نمز

 یش اط قیاریدلایراک دید ضرالا کوکو هنسانعم همزرح هک هرون كهآ |
 ما ةت ءاب و ىش هلامارسکلاو لا نيب كنار (كيرر) رولک هد هنساتعم ۱

 ناناس كیرز 9 یب اهر د لمر ه دب رع هک موق هلبا هسراف فاککو

 علاطو تنم سدہ ٭ یرسوسرهشنادازنیجوجز # ی رکشا نوزف
 فوكس كن همم نشو یرمسک كن هک ءاخ (تشخ ) رولک هد هنسانعه

 (تس ) رعاش هتخ ان رکو هتنش كرك هنسانعم ج, رکی لطم هلبا هیقوف ءانو

 هک اماف * دوب وتیافو هم نمل در د نان همه # نملکزادننز تشخرکآ ون یو
 هدس عو هت تشخ ه دیسرافو هلعوتو دمرک ه دهور هرکصندق دلو ا هتحا

 هدي رکناهج كنهرذفرارپد تشخ هنب رومد هب رح كح وکی ج دیه رد رجآ
 باکر دتشح یا تکسنیعکیانواردبترمهرزوا كسنر رک دنز باک

 رب ص ظا( دقبقد )زرد كسن هلبعض كنون هنمسقرپ ره ندنمسةرب یرکی كدنز

 ؟كيروب#
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  ۵ msان

(9% 

 یکیاوپ هکذوج یدلیا سوکعمرشنو فل هدر سفت تشخ هلبا كيروب
 ردنلاح م ه۶ اخو تعذ هبحاو هسلا ٿ تب اعر هبظن ردراو یترهش كظفل

 + شخ تایرب وین جد ر دعا دراک #

 زرد نیکس هدس رغ ناچ هلا لادو ارو ی كن هدودم فاك( دراک )

 شوخ مسح دالح هر # هدننرمم رب خو دراک ارناقشاع ( تب ) رعاش

 هدلا هکر دهب رح هصف عو لرب هلا هروسکم * هه هرژوا هع“ ءاه * باز * هر

 راروق هنفر طزومط هدننا تا بوب وق هفالغرب نحواویسکبا یهاکورارروتک |
 ولطر دفص و بیکحرت هدنلصا ظل وب راراد تشخک | هدي رو هدسزاف

 یضکیا یمرکب کب وید قارزم هرن هکنوح ی دیا هنساضم قارزم نالوا تقاط

 ۳" دنلوا تدب قاب ۳۳۹۳ یعگرقوبد ولطرپ رولک هدنسداس تیپ كن ۹ 1

 ندا یانعم هلا ی لک هدنعبار تدر کت 2۲ بم هعط ولد تواط بات

 ردراو مان سېنت هدتیب وب (هتکن) یدلوا بل اغدوخا یدنلوالمن هصاخ یانعء ۱

Nد دنسیلد هيا هره نالکق فاوم هعبط *  

 كن هعطق یمدب نوا وبد بلق لد کرک راک و

 ربد تروص ب وخ وور وخ بو ديا بیکوت هدلحم ضعب راربد نسخ رم کلرک ال هوم سن هد سه (بوغ) < تشز هتسن نالوا نیکرخ ی دردلزوکب وخ 9 ون لات ما دوخب سا ناف ندید نالک هدنرشع ی داح تدب كن هعطق یش: قرق دنسپ رول ڪڪ هدنن

 هلا هبقوق اتو نرکس لن دمی نشو ین سبک بل هیچم فاز ( و 1

 یبشنمه نکم ( تب ) یدیس حش ر رد حیف هدي رع ک نيڪرج|

 تشز ی دهه ٭ تشز یوخ وت عبطوزا ددزد هک ۷ تشین وت

 رولک هد هنسانعم كرکس ییعب ن دیود عم ۱

 < شما زورون وکی نوا رذآ ییآترام#
 ۳ ند بسس * *دنس هلا ارو یرزەعق كنت هدود# جد لاذو + هرم (زا دا )

 ناس aحا = زرد جد ندرورف هدیسراو راربد ترام اکا هک ینآ را نا لوا

 ح # ارراهحداد ناماود ره مسدردزو ۷# نوناکورذآ حر تآدربب زا ذآ (تب)

 ځد هدنزار اعشاو رلردبا لامعتسا هد هموق رح یانعم هللا همه لاد هدب رع

 یتح#راذآ لصف اهبنقسا ( تيب ) ىيطلادجا نيدلا سم“ زردیا دارا[



 أ6 د هش نس بلا هرکصتدلاد هک ام اف ٭ زوم یلا,ییکسلا لص)
 ( زورون ) ر واوا هدسوق ج رب ےظعا ریت هدیآ لوا هکردیعسا كيا ی وقط
 لوا )رد رک نو کی کیا لا هیسعم ۶ هنس هل.رانوکس كني واو

 کوب ردنوک ی عثوا كنہآ ترام هکر دنوکیکیدتبا لیوحت هلج ج رب مظعاربن
 دارح ن وکوب هسنلوا و4 زورو قیلطمو رار د كحوکز زورولو هماع زورون
 هزاخس قح لوا تباور )ردراو تیاور یکیا هدنس هیعسلهجو كن او رونلوا
 یم“ وید زورون نوهکیدلب | قلخ هدنوکوب یمدآ و یلاع یرلتضح ییاعتو

 ۱ راذکتشکو تحاسو رس یناهج هج هاش دشج هئا تاور ) یدلوا |

 یلاع تخقر رب مصرمو للکم هیارهاوج عاونا ارکان هنامایرذآ بویلبا
 بویکر هوحم جان تعکیذ هنشا و هبجوت 23 ناس یش ههبحو بصن

 جات لوا ب ودیا ع ولط شنوک هدمدوب یدلیا سولج هرزوا تخت بوقجو
 هلکغا نشور یلاع هکیداوارهاظوترپ و ایضو عاعش هبنررب هددنقوط هتلو
 هاشو راب دید تسون زور نیا بولوا نام داش هلج بوروک ینا قی الخ
 هاشداپ ولنوکی اث هنسانعم زدنوکی کی وب لوا رابدید ديش د ههبلا راشم
 یکیون یدک هدنعپاس تیب نا هعطق وند نوکزور هکن وچ هنسانم

 هنس انعم هاشداب مج )رول ڪڪ هدنسنات تبب كن هعطق قیدی قرق وید

 ك همت یو وید شوک بش یدک هدنتس یکی قرق كن هجاسد

 | یان هک وک هتل كننیآ ترام هکردلوا یئات زورون ) رولک هدشبار تب

 كنوب و رازید خد صاخ زورونو كلرزپ زورون هان زورونوب ردینففل دادرخ
 | هبا روکذ مزرط هرزوا تخت هدنوک لوا دیشج هکرد هلی وش یسهیعسا هجو
 هدزرافدلوا مجج هنهاکشرپ هلج بورپ و نذا هماعو صاخ بوروتوا
 . || بو ديا تسایس نیوادت نی ودنو تنطلس نیناوق بیترت نوا ماع ماظن
 ]| اهننا هلیبهنو راقیا هلب رعاو تعاطاو تدابع هی العو لح قح هب هلجو

 زبمآ محصنو باطخ ریماکیر وید كلبا مکحو قیاقح كارداو منر کش ءاداو

 ES ن دکرزبزوزو مج 3 هکر دلوقنم ) ی دلیا رلباوج
 وقع یرلءرحو ق الطا یرلسوبحمو اضق یسان تاجاح نیکد هب هجنراو
 یدیا راردیا ترشعو شبع رودنکو ناسحاو مانا هقلخو زردیا

 ۷-9 < تشچ درا ردیدآ فلا ناسبن یآ دم

 ندنلشنل هام عید "دعطق 4 ااهراهظاو یمنف لوح (دم)



 عمو اظل صلوا هل وب رد هنسانعمر ېس هدنو هتسانعمرگ هدنا نکل ردعفخح

 هام كعسر ن د هعب را لوصف هل رسک تلاد (تشهم درآ) زاملوا دعرازکت

 ینب دلوا هدرو جرب كسم رارید لیربا راینانوب و ناسینرلیمور هکیسنان
 ربانمرب هدنب وکل بلد # لالح هام تشہد را لوا (تس ) یدعس حش ردمارا

 هدلالج ے رات لوا )ر واک ځد هیانعم جوا تشهب درا هعذب ندنو + نابصق

 هدنیعم تفورب هنسأر ر ھر دبنوک ی چچ >وا لرو ر ەرهش هلغمالوا یرابتعا ادسک]

 هسا كنوکی مسا كيا ره هرزوا مگ هدعاق ردیعسا ناوک لوا رو اواعفاو

 هک یان تره هدی مکن اهحكنهرف تات رردبا دع ینوکل وا دسلک یب اطم

 رانیعب شد ىە ET هتسهد درا هامروما ریبدتو هلابح هزنذاحم

 هکنوح هنسانعم تنحروهقم ر دیفاضا تاک ىظفل تفماذرآ ( هيت )

 هدنرشاع تدب كن هع طقوب وید مذخو رهقو وبد نوا هلبا هّرمهدم درآ

مش نات تس كن یلوا هعط ويد تنح تشهب رول ڪڪ هدنحرشو
 ه

 ردلکد یخ یبسانم هی هقباس یانعم تیک ر یانعموب یدک

 ردبعج روسنا د هاقالا نونو 3 زا نو ۹ هی رخآ (ناروشناد )

 تیس تادا ارو رولک هدنرشاع تس كن دع ط3 ی لا نوا وبد معشناد

 هکحرلا تاودالاق قس ام ىلع ا برافو

 + تشون یدزا یدوقوا دناوخو دیمهفیدلکا #۴
 ردیضام ن دنظفل ندیمهف نلک هدننلات تدب كنهعطق ىج شب نوا (دیمهف)
 (تشون) ردیضام ندنظةل ندناوخ نک هدننمانتیب كن هنمات هعطق (دناوخ)ل

 هلبا هیقوف ءانو ینوکس كن هبج» نیشو یرسک لواوو یعضو یرسک ك نوت
 رونلوا لامعتسا جد ردصء او ردیضام هتسانءمیدزاب ندنظٌل نشو

 ا درک ی دا هزرط هتداغ هجوکه شدا ¥

 ج وآ هليا ارو ی د هدودم لادو نتوکش كن دارو ارو یرسسکكفاک ( رادرک )

 لعو لغش هک ج وکشدالوا )ردروکذم هدعاقمول هدیحوا رد هیانعم

 كلف # ناتفخ نوکرقرادرکب هایساوه (تبب ) یرونا هتسانعمراک بسکو

 هروآ هدیکرت هک شورو نینآو تداع تعم ینا # رفغم نوکلبن رادرکب دوبک

 رکی زن همان یکی ( تبب) یماظن تفایقو بولساوزرطیعع ثلاث) زرید |
 هل صاخ فرصت a هداز اشاب لاک * تشهم عاب رادرکب یرفنب * تشات
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 ۱ ی رونکه فرطو هر هروحیسانعم ندرآ هاد رک ردیک يه ظل رادرک هکر روب

 یهتنا رولوا كعيا راضحا هندنع یب هتسن نالوا هدلا دا مهر ولوا كءد

 هلی رع فاک هل اب هسارانزاب تغل ی دیا رک ق لوا هیسراذ فاک هوا های وب
 د که کردیا ےھف لب وشرقف یروعش كنهرف ین ردراشتیا طض

 تثارغلا رج ف هحرصام لعراکو لع عم » هی رع فاک درکه کنوج ردینیکرت

 دفن لعاق سا دوخا رضاحرما ندنظع) ندیرآ هلا ارو یدم كن هریهرآ

 ۳ ششم داها او شنم تعط یداوا #۴

 رمصانهاشیوخو تعیبط نعم هلی هجچم نیشویرم هک كلونو ی لوم (شنم)
 جده ٭ مراکتساو > تنم هک سادنم ۴# ۳۳۳ !سهشذع وت ات ( تس )

 ۱ ءاهو كنون (داهن)ر ۱ ولک هدهنسانعم مرکو تمهو هنسانعم تیا حو تلخ

 (تب ( ییانس مکحرد هنسانعم تعیبط دو هلا لادو یراههفلن دود

 كنارو كنبس (تشرس )زکر هاربا دخ یسانش ی؛نجأع دوخ دارد هدشیا

 || دمه هتسانعم تعیبطیخدوب هل هیقوف هو نوک كز ه۶ نیشو یرل هرسک
 ۲۳ رخ شی سقط ایست ادو و هاه هك طو ترف

 < كشزب و كشح یدآ بب شاک هدمآ #۴

 ٍ هعبطلو هم دب دمر داوم ےسا ندنطعا ندمآهل دم نره( هدما )

 | كن همجم نیشو یرسکك وجو كن هدحوم ءاب ( كنج )رولکهد دنسانعم

 تكنهرف باعکا ضعب حارحو مکحو بدطیعع هليا هیسراف فاکو یوکس

 روک ذم كشجم ینعچ هلا هجم یاز ( كشزب )رایدلیا یخ" لا هیسراف اب
 * نوک هنوکنأب ربه زا دياب ؛ شروخ ( یوم ی دسا میکح ) بببط ینعم

 لا س وخ ناب رم دوپ ااا ۴# نوزرف ناز دروخ ےہ نک نان کی
 ناب رمز دنآ بوخت کش ناب

 + تشذ ههسوخردوبا كپ کین یدید تفک ۴
CAN )ندنظمل نمک نالک هدنسداس تاب كن هعطق یعشب ىلا  

 وید وبا كين هکنوج ردلیضفت مسا هلنوکس كفاک (رتکین )ردیضام
 قس ام ىلع ر دلیضفت تادا یاری U ىخللا

 یوکس تون E ) هکرلا تاودالا ف

 یروعش كنهرف ف اذکه تساتعم دک وخ > هلا چو ءو

 € رونيد دن ڪڪ هپ هبقو هزی وآ هيقصا

 < وا ۾
. 



 انار
 یعف كز هبج»یازو یرسک كن هدودم واوویصقلن هدودم هره ( هزبوآ )
 ن دز هنسنیلاثما كنوپو ندروبط ضویپ و ندروالب هک قصا ها هیعسر ءاهو
 ید هیانعم ترد هقشب ندنوب رارصا نوحما نیبزت هرلبارمس مظعمو هرلعماج

 هک اکنجرهینأن) رد طرق هدب رع هراوشوکه دیسراف هک هپ وک لوا ) رولک
 فارطا یعع عبا ) لاکنح یراق دصاتا صوصخح ثلا ) رولصا هنسن

 ینوکس كنونو یم كف اک( دبنک) یر وعش كنهرف ین اذکب ناوج و
 ناکن تبع (تبی) یدعس حش هبق نعم هلبا لادو ی كن هدحوم هارو
 ناکدرکن وحار لها ان تبیرت # تس دب ش دا هکر ه درک
 رولک « د هنسانعم كمروس هليا لس ةن یتا یخ د مه # تس دبنکرب

 ډه تشه ی درب و یلاص هتشهرد هنسن نالوا شقراص ۾

 كناه یردصءر دیضام (تشه) ر دلوعفم مسا هاب رسک كناه (هتشه)
 كمر ویلاص هکبظمل نئشه هلبا هقوف ءانوینوکس كن همح نیشو یرسک

 ناور # هامرپ دناشهورف عقرب همه (تبب )ی اظن شرد هنسانع»یقیقراصو
 رولکهد هنسانعم كلبا رو قموق نشه دمه # هاش ترضحیوس دننشک

 4 نقاب قم وقط مه د وی ورات سرا مرا ¥

 ارد یدس هدس رعیک هنسانعم عيعرا هلا ارو ی كن هدودم دقوق ءا (رات)

 (تب)یسودرف مکحرارپد دوب و رات هدقدنلوالامتسا اعءمردیلنْءل دوب ید
 ییاظد مش * دول دازو دشابدرح سران هک ٭ دوردسک نادیامزاو نادر زا

 كتیب وب * فاب هلحدوش هلفسرهر دقر * فال دوپو عمطراتزدنج (تیب)
 رلندیارب مو مججتغل هدمور تیالونکلردقلوا شرادوپ وی راراتیماضتقم
 كن وب رد راشم زا ويد شرا رات ترا دوپ رای ریغو ییلحو هللا هم الثم

 هدیروعش كنهرفوید ردقمالوا نادنح یرالعوت «دسراف ناسل یهجو

 شرادوپ جرارات بودیا تقاذح لاکر بی مطان هجلوا هلی وپ رابدنلوا عینشت
 سکع هلیتسح یی داوایمور موحرم یدهاش نکل هرد هللف یدلپا ریسفت وید
 || منیدهگرادوب * ردشرارات كل: ردشرا شیدنادناد (تبب) رروب بودیا
 ران جد ےھ ك دلبا حرصت ی ح جد ہ درج رش یدهاش #رتسب ہللا کوی

 راریدقرف هديب رع هک دنسانعم هپد لوا)رولکجد هیانعم زوقط هعشب ندنوپ
 كيرات ینا )ردغتحم ن دنظفل كرات هدانعموب نوسلوا رغ نوسلوا كمدآ

 نوسلوایربغ نوسلوا هجك رد هنسانعم هنس شمرارقردرصتندنظفل |
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 عسا :) ونک وغو فاز یومیعع نعاد :) دش ناي یک : عباس )سوقرتو یعک

 فک فجر رم لماسو سر ندارد جات رخ کا

 ا كنهرذف اذکرارید جد لاتر دیا ثار ارس درد نکندروتک

 رارب د هج ه دی هک را هلا لادو یس هل ام او یعص كە دو دم هیسراخ ءاب

 یکسازرس هلاماو رولک هد دنسأنعم قیَتعو ه:هکی نمک یدک اف 1 ییصقت

 هک تسدنلش (تسر) یر ر زرد ق ارح ەد رعاک | ژردیاواق توقا یز

 ءا ( نتفاب ) دوب دوبنشهاج نعسد نو ناج رخ ٭ ارالب كنس تز شد آ
 ردر دصم هلا نونو ید كن هیقوف ءاوینوکس كنافویعف كن هدو دع ۶ دحوم |

 ۲| هنس هلج نوساوا ریصحنوسل وا زب نوسلوا شاق هنسانعم قهوقط اقلطم

 یافذوذشلا لع یت البقتسم رارد قلوقوت هدیاتف> محل هديب رعرلرید نافای

 رولک دنباب و دباب هليا دباهب هدحوم ءاب سابقلا یلعرولک دنفاب و دفاب هل اقا
 هه تشر یدرک |یدلآ داتس كلبا رد ءدشر ج

 ءاهو یعف كن هنقوف ءانو ینوکس كن هجم نیش و یرسک كنار ( هتشر )
 هکر دضر عرب لوا )رولکیجد هیانعحوا هقشب ندید یلنمیشرپاو هلی هیعسر
 هسلرق رازوا هک دتکرولوارهاظ هنسنرب یکتلبیا ادت: رولوا هدنغابا كاسا
 كالا اک ارداولح ع ونرب ینا ) راد ید ورات هلیواو اک ارولوا حشد راب

 ,EA ناشر نالوا هتسانعم كمرکا ه دانعم ج وا و راد یساواح

 تد كن هعطقیعرق ( داس )زار دیا ایروشزک ار دماعطو ثلاث ) ر دلوع
 نیش و یرسک كنار (تشرب )ر دیض ام ندنظفل ن د اتس نالک هدنشات

 | تالا هنسانعم یدر ۲۱ رد, صام ندنظء)نیشر هلی اه. قوقءأ و ہیلو ا

 هتسانعم عسل و ی لی جد مه هسرواوا هرره ن اکو میشرباو

 # ارهدنا هتشربتمایق باتفارد * ارهدنا هتش رس تب غاددردز (تدی)بئاص

 ةطیسلا تاودالا یف قیسام ییعردهدناز هروسکم# هلحوم ء یهدناو اهدلاحر ھ

 # رونبد مدنک هیادغب ورط نزرا وج هیرا 9

 یحع هدیدومش ید مهزرید ربعش ه درع هک هبرا هلبا واوو عف كيج (وج)
 مهرد ترد هنولا لاعثم م |ناسوعط هدهماندرش ردروک ذم وند ربءارم هجز

 هزوتلا لاقثم تلا ناسعطوا هتشاوند نوساوا لمه هشنآ هک راردیا هفاضا شک
 ردهنسانعءاوهراربد [س > ےک اوه هل دی دشت لواو هد رعرربد وخیچد
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 هک راط هلبا نونویم* كن همم یازو ینوکس كنارویع# كن هزه نزرا
 ین وکس كن و و یعق كت دیسراف فاک ( م دنک ) راربد هرذ « دببرع

 رلماشو هطنح هدنناسارلپیلح هديب رع مد هلا معو یعص كلاذو

 هحاوخ ه دنسانا طرب هفیطل ) فرید رپ هدنناسل راب رصم و مش هدنن اما
 هحاوخ هدکد اک هلیساجر یادغب نزرس رپ هنیراترضح یراصنا هللا دیع

 لاسرایب هرو رم هعقر هيدي تروع بوزاب هعقر رپ هنی راد رابنا یرلدرمّضح

 r دوخ عداتسرف سام # دهد شم دنک دیا ینزرا ٭ هکشمز ابر دیا

 تشک جاد نیک ارزب ردیدآقشب هشوخ هل

 هلبا هیعدر ءاهویعق كز هج” نیشو یعط كن هدو دم هجم ءاخ ( هشوخ)
 هفاصع هد رع هتسانعم لیئسو باصنالک ود هرب نکرولیمت نیکاهک قشب

 منی نکرد نم نیشن دنشرالوا (تس) سن طه ماقمرد ل مظذ )رد

 ندناوعس ج ورب یکیانوا هشوخ ید مه * ميچ هشوخ نم نکفنمرخرالوا
 كن هدحوم ءاب (رزب )رارید شوخ جد هشوقرپ و رولک هد هنسانعم هلبنتس حرب
 عرز هدس رع هتسانع«نیک ار دروهشم ها ازوینوکس كن هم یازویعق

 كنهرف نکل ردندنول جد رکرزب هنس انعم ع رازو ٹراح ےہ کھ :رارد ثرحو

 مخاو ردط ویضم هلیع دقت كن هلمهم ءار هننرزوا كن زود دا

 ظفلت هلبع دقنكن هجیازلوا رد هنن یکنا لیصاروهشماب اغردوب هدنالوا
 رب نالواهنسانعم مش بولوا عاش جد هدیسرافوییرعلصالاینینانردناسآ

 (تشکر) ردهابتشا ک |هتشاردطویضم هلعدقت هننرزواار كنه یاز یلنغل

 3 جارو دمرزپ نت او ءانو نوکس كن هم نیشو یرسک كفاك

 شلامزا خولکرب تشک و ل وح # تخ یورنزا تشک هراوم هنآره (تی)

 << هب ی ارونید مک ناون ان نان هکما و

 هکعا عولرهر د نج مسا یکربخ هلا هينا نونو یھ كن هدودگ نوت (نا)

 قانوتات * دنراکر د كالوو دشروخو همو دابو رپ (تبب ) یدفس می درد

 نان هکنوج ردلعاف مسازابخ عع (ناونان ) یرون تلفغب و یرآ فکب
 هنکرا اتاودالا ی قسام لبع ردلعاف مسا تادا( ناور) اقنآ قبس دق

 تشرس یدروغ وب درآ نوا ه درکش یا هفقوب
 1 هدر ءاهو یخ كالا دو یتوکش كنارو یارتنک ات هسراو فک (ہدرک)

 هل ندنو رار د هدرک هدرالح ضعب جد هدنکرت دز گاف كعا هه وب عونرب



 [| خدشااب هدرکهک هنسانعم قدصب كج وک ل وا )رولکیحد هیانعم جوا هدرک

 یدوهب هقناطهکزپ هچراپرب ثلاث) زرید هیهنسن نالوا یمرکدره یتا ) ید
 زرد رایغهدیبرع اکارارکید هنب رزوما نوجا ری ندنالسم هلی ناطلسنامرف
 قیقد هدس رک هک نوا هلبا لادو وكس كنارو یخ كن هدودم ره (درا )

 هد هنسانهممشخو رهقی ده نوساوا یربغ نوسلوایادفب رارید نیو
 هیقوف ءانو یوکس كن همه نیشو یر هرسکك نارو كنبس (تشرس) رولک

 نوساوا رخ هسانعم ربمختو نیعلر دیزل نتشرمس یردصمر دیضام هلی

 غاز ةض ی رک | (تبب )تاه رولو لامعتساالوتعمو اسوسح نوسلوایربغ
 بويع هد هعطقوب لاوس * تشهب غا: سواطرب ز یهن ٭* تشرس تلط

 رارک ن د هم تس ی دی ییظفل تشرس هکر دراو اطنا ن د هفاق

 ردروطسم هددفاق اع ینیدعلوا دعاطرا هحلوا هقشب راانعم باوجیدلبا

 ۹ یدا هط رهوب یدلوا خرم متو كمزوط

 هراعتسار بد مه هديب رع هک زوط هلبا فاکو یز هتف كیغو كنون (كمن )
 رر دنا هیشت اکا نیرال لر و نوصکیدر و دل دهان هلی رط

 یانعمررید هضب ه دب رع هک هطرعوب هلب رسک ك ن یوا ےیم ( ع سه مخ )

 ر دعیاش ه دی کرو ه دیسراف مخت هکنوجرولوا كعد یرزب شوق یسکر
 (تیب)یناعم اوبارواک هدنس داس تیب كن هع طق یا یمرکب وید شوق غره
 دقن غهم نیا هب هتسن نایک ا مزا # هدم ل د راهنزو هدعوب نکمزواب

 + تشري نادفر مه نایکام ی د هغواط 2

 یعق كن هدودم تحت ءا و یرسک ك فاکو یع,كن ه دو دع ےم ( نایک ام )
 هدیب رع نوساوا یکهد نوساوا یکن اخ هک هنسانعم قواط اقلطم هلبا نونو

 نایک مر * ربکربترب ناباقع لاب هن (تبب)) ی اهر رید قواط ه دیاتغج هجاجد
 | ر ەرسکك نارو كنە دحوم ءابو ینوکس كوه (تشربهت )رتروخرد تس

 || كنهرفین اذ ڪک هسرولوا هنرزکب اک او رارید هی هطصوب شعب نادفر

 | تما تم شعثب مرار دیییکرت فصو ن دنلببق تخ مت ہ دنلصا یروعش
 زولڪڪ ه دنعب اس تاب كن هد یی زوقط نوا ود مرا من هکنوح

 هدمافم ول نک یدک قر هلوا یام هدننماد تاب كن هعطق وب (تشور)

 كنار ( نادفر ) ذم دقملا دعاوقیف قبس امییعر د هتسا نعم لوعفم مسا

 ر ديس ڪڪر كلڅ صعب هنسانعم تخم مین هسرولوا ندنره هل سر
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 ٭ ساپاپ نمهرپ یخادرونید اپیلچ هچاخ ل
 كن هدودم دبسراف ءابو یرمسک كن هدود«مالویع# كن هیسراف مج (اپیلچ )

 ر دب رعم ن دنا بلص هکلب رارب د بیلص هدب رع هک یراصن چاخ هلی
 اکا بو دیا ن دنوتلاو ندشکو ن دجاغا ییلص یراصن مناط (هدناف )
 كمالسلا هيلع یسع ترضح هکحرد لب وب ی ر هلطاب هدیفع رابط
 نارق يح ردشمالوا بولصم هک اشاح م اشاخ هلوا یس هب ولصم تروص
 هک هنر هوردشلوادراو (ےھل هبش نکو هوبلصامو هولتقامو) هدناشلا یظع
 | یوربا مور ده رک( تاب ) یدعسمحشر رد اپیلج هداک | هلوا باتو چب

 | كن هدحومءاب (نمهرب )مراداپیلجوت فلز دکن اردرو # تسنم بارحوت
 دینعنناد نعع هلا نونو یعت كيو قوڪ س كناهو یر هتف كنارو
 *زور دنح مدشرفاکد يلقب (تدب ( ی دعس حش زید یسأیاب کا هک یراصن

 | هتسانعم ناتسرب توپ دنعشلاد نمهرب دمه * ریز تالاعم رد م دش نر

 كنار نمهرب ( هتکن )رولک هدهنسانعد هدکت و هنسانعم فوسلیف مکحو

 رد زط و بضم نالوا بسأنم هیت مظن نکلرد ورم ځد هلبعت كناهوینوکس

 ٭ تشنکاسبلک عی ید سوقان هنکاچ #
 هدنراسبلکهرذک هلی نیسو یعض كب هدودم فاقو ىع كن هدودم نون( سوقان)
 هکر دراجاغا شوب یا ولقافواو ول را نکا رازالاح «دراتقو صوص ضعب
 رهاظ رادص وارد زارال اح بور و سفن هلیا روکش لزود هدنن اب یرب یرپ
 * كيل مباشکب هب وتر م هدولآ ب لام (تدب) یفرعانالوم رولوا ادب راماقم بولوا
 هنعجو س وق ان جد هدي رع # امراشغتسا سوقان دننربم ن ایصع كناب

 * اکل مری برضلا یا نیعال تلق دق ( تس )ارعشلا نم دحاول ررید سبقاون
 یک هرانم هکر دک اچ كوي رب یخدمه # سبقاوبلا برضما سبقاونلا برض
 | کیارب یسادصررالاح هدنیعم تقو بودیا عضو هتشاب عطوم شهلا اثپ دنلب

 (اباک )رانعد هنسانهزاس لوس یرلکدید نونغرارلضعب ردیکه لح حرف
 | یس هناخدابع هرفکه حق كت هدودع نیسو یرسکك نهدودم مالو یتخف كفك
 ج نابوخ وا مدید ( تدب ) بطل داتسا هتسانعمرید هدس رع

 هدماقحوب ینارب ی مظان هلبعویش یخد هدیکرت # متشادنب ناتب یاسبلک نوج
 ینوکس كن هم نیشو یرسک ك نونو یمن كفاك( تشنک )یدلبا هجرت
 ا ےکح اصوصخ زرد هنساسک یدوه و اموعرارد هیاسلک ره هلبا هقوق ءاتواا
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 رارد هسنک هنس هناشدابع دوم و هع هنس ناخن داع یراصد هدس رع

  ردینازوا حرسنم نلعاف نلعتنم
 هب وطم یسازجا هلج نکلا ر دن دازجالا نم” حرمسنم ی هعطقوپ ینعی

 قاب ردهفوشکم یراوشحو هف وقوم یضیراعا صعب و ییورض میجو ٍ
 ی بک هدنحرش یربخا تدب كن هثلات دعط ر هنسن بسانم همافعول

 < تشرس دب كس هیلوا مک هلبا لاک ب سک ## ۱
 یبتشزوتواوید انف (دب )یدک هد هجایدرخاوا (لاک)مولعم ( بسک)
 ۱۳ تم کت هعطقرپ ود تم (تشرس)رولک«دنواتب كت هما

 ٩6 برع یاهتغا مظنرد هعطق 9 , یدک
 قبس املعر دفرظ تادا (رد )یدک هدنناونع یلوا هعطق ( هعطق )
 ی دکب هدنرتشع فلا تس ,كن هحاسد ( عن ) هبکرلا تاودالا ف

 تادا ( اه ) یدک هدنعسان تیب كن هجابید تغل ردتفل عج (اهتنل)
 هدنحرش رو رم تس یابی ( برع ) هم دقلادعاوقق قسام لعردعج

 نار هدنوب هکنوح هعطق هدنیظن یرلتفل برع ( ییعم لصاح )یدک

 ردمزال دیهم کا ردکحهدیا ناز هس ینرحزکسیحهدیا

 < نیعرو یا داصو لاذواحوان
 رولک نبع فرح هدیرخا ات عارصم هکنوح ردناطخ نیعروت هدماقعوب

 ˆ < نیع فرحو اظو اطو داض یاد ۴ هشت الف
 یدک هدنحرش یناونعلوا هه طق لیصقت ےکتردفورحءامسا ورحزکسوب

 ٩6 لاح قلوا هیفاق هدیسراخ
 م قلعتم هني راعشا یب رع هدحالطصا رد هنسانعم هعبات هدتغل ( هفاق )

 رلیدید هیفاق هی ینان عارصم هلج_زارلیدلبا فی رعت وارد یکیا نوا هد هبفاق
 نالوا بیترت نوا هیسرانراعشا هک اماف ردروطسم هدنلحم یخد یرلبقا

 قانسو قايس كنمالک رپ شیطان مکن زرد هیفاق هي یور فرح هد هيفاق ع
 ءرح ندنسو دن ڪڪ یور یرح هعشد ندی ور فرح یهاکردیا اضتقا یتا

 منت( لاحم) ردی ور فرح دا مع هدماقموب نکل راردیاقالطا هد هب هلک نالوا

 ردقوب یعوقو تاهن ردیداع لاحت داره هدماقموب نکا رد هتسانعم

 ِ + لاکصقن هلوا دیاش مس همزاب

 ۹6 دیاش لم

 ۱ )نما یاہو تشنکوز * نمؤم دجسمراو تالفوز (تبب ) ییانس
۱2 
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 رولک هدنحرش یر عبار تاب ك هعطق یعتلاقرق وید لاتحا (داش)

 یدک هدهجاسید رخاوا ( لاک )ردلاک دض ( صقن)
 * مات هفرح زکس لوا ندببسوب #*

 كن لو ه«طق( فرح ) یدک هدنرشع یداح تیب كن هجابید ( بس
 ف ورعم ( مامت ) ی دک ه دنناونع ۱

 ٩6 ماظن شوخ م دلبق هلبب ولسا هقشب
 هدیسراف هنساشعمهدعاقو نون اقو شورو زرط هدننزو مونقوا ( بولسا )

 تفك ن نب م دینش ( تبب ) ین اعمل اوبا ردعیاش هدزانعموب ید هدکرتو
 یا ا ددیسراف  داتعم تولنما ز .دشاب.ار نارو  داتسا بولیما
 بوخ یم ( وخ )ردماعط عونرب ین ) یدآ یکحرب لوا) ردراو ید
 یدک هدنرشع ثلاث تیب كن هجابید ( ماظن ) هعباراعبار ین قبس اک

 + هرخآ نافل یزات بودیا مط 3%

 كن هدودع هم یازو یھ 2 هدودم هقوف ا( یزان ) فورعم ) مْ (

 نی دلا ف رش راربد یزات ناسلو یزات بسا الثمردکع د یب رع هی رسک |
 بلقویردویزاتب # قرشدضمهاوخراب لعلز (تبب ) هسوپ یا*هرد یدزب
 هرس ول یامعملح ( هلک )ردردصممسا ندنظفل ندیزان دم × فیععاو

 فحعءو یزات برع فدا یو برع برع فح 2۶و تسب :رع قرش دض
 فدارمولفب لعب فح صفو لعب بعل تولقمو یعایزات فدارمویزاب یزان ||

 فدارمو لج لج فعصمو لج رشا فدارمو رشا سا فحصصهورتسا لغب
 تس دارم نیاهک هل. هلعب تولقمو هلن هرت فدارمو هرتهرب فح صمو هرب لج

 ډک هرخاف دلکنا ی دلوا مهیفاق ۱
 یاقتشاذخ ًامردل ,عتسم ید هدراشناردس رع (هرخاف )انا قس دق (هیفاق)
 ۶# فورح لوا یدازاب هرزوا ناسا حب وا ۴# ردرّعت
 ءالضف صعب مکن یدلوا ن انز هس یر هعطق كفرحنکس وب ینیعب

 هدعراقموب دامه ندناسل هکنوچ یک یکی دليا نیز هس ینس هفحت عومج
 یدک هدنحرش یباس تس كن هجاید یلیصع ےک هتن ر دخل

 ( فوفص ر دبن رم هدناحش به #*
 ردرالمعتسم ید هدرلاشنا ردرلبرع (فوفص )و ( بت ) و (لحم)

 ۱ د تالعاف نتالعاف نت العاف #

 و رو



 <ررد#

 را ؟ لب و ضورع نکل ردندسدسملهر یجب «ءطقوب ینعی
 ٭ تاغل لوا هج رعرد جوا به 9 . ردقوذح

 رصتف ی دعا تم اعر هدنرت ه ہد کرو یسراف یک

 ' + ناربا تفاطل هدرکن لاترد هع طق

 ) نضسب) د دوهعم فرح ( ان )ی دک هدنناونع ىلوا هعطو (رسهعطق)

 هطیسلا تاودالایتقسسام لعردنوحما هیدعل هحوتقم هدحوم ءا یهدنلوا

 ]| ی رکی ( هدرک) رولکه دننمات تیب كن هعطقیمرب زوتوا وید زوس ( نعم)
 ]| (تفاطل)ردلوعفممسا ندنظفل ندرک ن لک هدننمأت تدب كن هعطق ید

 ردرال تسمى د هدرلاشنا ردرلس رع ردصم هدنزو لاغفا ) ثاراو) الث ||

 هعطق ر ديا ادب تف اطل هم راک هدنفح هثلثم ءا فرح نعم لصاح

 "< ثارح دجرع هب یفکا ی دنیدرکژر و ۱

 هایت هنب رزوا هج یاز كن هلم4+ ءار زر کرم وا مسا (رکزر)
 ردلعاف مماتادار ؟یدک هدنعسات تیپ كن هرشاع هعطق ےک ت ردطوبضم

 م هغل ام هلبا هع ( ثارح ) ةکرلا تاودالا ىف قبس ام ىلع

 ٩6 ثاهل ه دانعموا مه قلرسوص یدلوا یکتشت
 اظ هدر رعد هک هتسانعم ٹاهل هلا هدودمءاهو یعذ كمال هدب رع( یکنشد)

 كن هعبار هعطق وب دزسوصهنشن هکنوجردبکس م هدنلصار ارد ید شطعو
 هر ردصم ن ءا هر هلک نالوا هعسر ءاه هدنرخآ دیه یدک هدنلوا تاب

 یدک هد هم د قم وید رولوا هباقنم هپ هحوتفم ۀيسراف ف اک ه لوا قحال
 هک ثانیو تخد ندساز ید هغامروغطْرو

 ثانيا ندشاب لاعفا هد رعردیفاضا بیک هلب رسک كنو (تخد ندساز)

 ی مسکن هدودم هتان ویعخكن هدودع هم *یازندساز هکنوح هتسانعم

 ناسنا رارید دلوت هديب رع هنسانعم قمروغطردردصم هلبا نونو یعفكلادو

 یدک هدنعیاس تدب كن هیات هعطقویدزق تخد نوسلوا ناویح نوسلوا

 ¢ ثافرا مهرولنید نداک هک اعاج ید

 یعک زدردصم هلا ل نونو یراق كلادو كن هدودعهرسراف یفاک (۵ 9 داک )

 یناعل اوباردذفر یسیالب ررید ثافرا ندنباب لاعفاهدبرع هک عاقولاو عاجلا

 تفلوانداک یاب رغیلا وح یرک نهدر درک شراللعل نداک تقوب (تب)

 رولک دیو دیک هجوم اب هرکسندفلا یالبتتم# اب



 ۶ 1 
 ۰ ۱ < ر , ا 23

 1 ۳ ار

f 20  

 ٩ روکذ لا نازیوهنم هد كکرا ا 9
 م دشا ات ترب كن هعطق یعچوآ ییرکب هلقاحطا نونو فلا ہرا 6 و 3

 یکی راک دید روکذ هنعجرکذ م اد رد از نالک

 *6 ثانایکت نایمج یشید یدلوا ناک دام »۷ ۱

 نددبسر ءاههسراذ فاکردعج كنظءهدام نالک هدر. هل ره تاب (ناکدام)

 هلبارمسک هنعج یا هدر هدسن برع می د هه قمل ادعاوق ف قبسام عر دلم

 دک طاسا ییعت رلب دید سدنم هاب دا 1 دیسود یکی رلکدید ثانا

 هک هعشود هل جم نیشو یر کت لادو یتوکس كونو یرسک لس (شدنمر)

 تشونپ غاب* اوهدیشکرب هدرپ نوکلین(تبی) یخرفداتسارارید طاسب هدیب رع
 ٩6 ثانا یدنید یخ دو لاجاک ید هنعاتموا اید سدنم

 با مالو یرا هحهف كن هدو دم هسراف مج و كن هد و دم فاک (لاجاک)

 هزم باما یخ دمه نا هلباهشلم ءان کوه هره حف هديب رع هک عاتم وا
 سدن دوغ اهلاحاک همه * شدندوس زا و دنکر رب دور (تس ) یرصنع)رد

 + ریصن وهم ه دیا تن اعا هکلوا رابنس د #۴

 یمدی,یرکب وید لا تس د اریزر دکعد وللا یک یاش (نای و
 شکیل تاودالاق قساملعر دتسن تادارا رولک هدنهبار تدب كن هعطق

 زاد e رایتسد (تبی)یرصنع ر دشلوا بلاغ ه دنسانعم یصاو نیعم

 ی ر لعافم | هدننزو لیعف ( ربصن))رتوک هجره درک هتخاس * رقس ۱

Nد | یرواب #  Rd € 

 وا هکنوچردیکر م هدنلصا هنسانعم تناعاو تابع ةدیب رع (یرواب) ح

 | هتح ءا کهدنرخ اصنو نیعم ییعع هلا ارو یر رخ لواوو كنەدو

 ۳ و رب» وقرا ادخ فطارکا هسر ولواروا(تړب )یر عاشرد هیردصم
 تاوع هليا هج نیعرسک ه دنلصا (تایغ) ءهاشداپ رولوا هتک

 هک یک ورم تنا ۲ نعش راق یدشید و

 1 نما ن راک هدف نوت طق يا لا هتعمآ)

 1 ۰ ريد طولخو جو نم هد ي رعر دل وفم مسا ن دف هلا
 ۱ ۳ ثا یخاد ندیروش هغر دشراق ی د 9

 ۱ ز دز RE هارو یعم كن هدودم هجم نیش ( ندیروش)

 گم مهیکی ظفل نععآ سام قمردشراقو نیا راق



AAA ۶ 

 | هدیه ۵ ۷ رکتو دهشب نر هدیروشوج (تبب) یسورع تفصرد رعاش

 یتدمهژربد ثاّسو ج نم دمر دشرڈ ه درب رع # رکدکب باوخ هماجرد

 قم وا هلا ږد ځد هنسانعم قمر دن الوب نعي ن درک هربن نعم ن دی روش
 كنهرد یف ا ذڪر ولک هد هنس انعم لسغ نعي ناش ید هنسانعم

 ردس رع فعا ضم ر دص یک لازاز هاععرسک (ثاعم ) یرکناهج

 6 لتفعو رینکی دآ كنآر دلبنت هکلوا %
 EGE ٤ هلبا ءارو یرسک كنه دو دع نونو یعق د كف اک ( رنک )

 یمن رم رارپ د لساکتم و لشفع هدب رع هکراوخ ر ابسبو لنو
 ن اش ناد مع یضار دوش # رڪ اررکد ماغطرد وشم ( تس ) ۱

 | ردطوبضم هلبا مال و هج نیشو افو نيع ه دننزو رفعح (لشمع)ربثب و
 + نالد ه دانعم وا مھ ی رو رب ور دوز و

 | ویدزندوزهکن وجزر دربسلا عی رسو ثالد هديب رعردییکرت فصو (وردوز)
 ۲۱ یاب ت تس كن هعطقیم رب قرقو رولک هدنعسات تسب كن هعطق ی کس یرکد

 ح یلعاف مسا میکتنر دف لعاف مس دوخاب ما ندنظهل نور نالک ه دیر مشع

 1 ردطوضصم هلا مالو تد یدک هدنرشاع تس كن هينا هعطق

 ۱ < ر دیک ن اعا هک هغماتیا ید ن دیو هرک +

 1 هلبرسک كن هدو دع واوو یعف كنارو یرسک كن ن هیسراف فاک ( ندیورک )
 ۱ ندي وزکار ناهح نایت دیعو (تیب )بی ااا یا ناعا مع

 ۰ رواک هد هنسا نهم نهر یدمھ٭ .دنداتساببرغب قداصیشاع نداد * دوش

 + نانصا مه ن دیا و زف همر دنق ی دلوا # ۱

 | عع هلبا هدو دع مالو یرادصكت هدودم هسراف یازو كن اف (ندیلو زف)
 را ر دی رع ر دصم هدننزو لاعفتسا نانهساو نی وشتو كی و ضیضح

 دڳ ارش ییعیرابدید ندیرخ هغالا نوتاص #
 ١ ارس عع هل را هسک كن هد ودم ءارو كن هم ءاخ ( ند رخ )

 ۱ و ره تیک ( تب ) ی دنج لامک ردردصم ارتشاو

 ۱ وا ميهاوخ ناکتسخام # ضورع دننکبهه مھر
 ۱ هک ابا شعانداتسرف همر دنوکی د ۷ ۱

 | كن هدودم ةيقوف ءاتو یوکس كنبس و یر هرسک كنارو كن اف (نداتسرف)
 [۱۰دیاتفح و لاسراو ثاعبا ن دئباب لاعفا ه دبی رع ر د ر دصم هيف

 # یءرابب «٩



۹ 6 

 ردراف ارم تعد یس الت و ( ثاعبا ) راد قمرابب

 * یلج ر دیینع یب رع كن ال رها #۶

 (یبج )ردرلفورعم ا وی رع)یدک هدنعناس تد كس هحایید (ناس) ۱

 ۳۱ کن الوا فرصت هلبع# كسنردقو لیخدماهش هدکل لح (تس)ر عاش

 دارد دن اا ست نشر
 تراشا هنمالک لول ةسابسااؤ سرفلاف ةحالملاو برملق ةغالبلا هو
 ردصلا لبع رعلادر ه د هعطق وب ېده ر دمولعم ندقناس یر كنوب ردراو

 4 کو جره وکرب م ج ر د هعطق ل مهفاف ردراو تعنص یک
 ی من بج ) ی دک هدنناون e ةخطق ( ةءطق)

 ( رهوک ) رولک هدناواتب WES ود ولوط ( رپ )ردنالوا ندینابم
 قساکر دهدست تادا (وج) یدک هدنحرشیرشاع تس كن هجاب دیتا
 لصاح)رولک هدناواتنب كن هعطوب ويد دن رخ( منکر ةکرلات تاودالا

 جد ری هعطدر دوخا طق هدنوح مج یک هنیزرخولو طرهوح نعم

 * ؟یدلواهیزشو کرد هشوک رد هرهاط

 هدب N انعم هش وکی که لوخ 2 هلا جو نکس یا( )

 هلیئس>یعوش هداشداو ه اک ۱ رن دان تا هیواز
 هدیسراندنکف الات + ےک ر دیار یدادنترک (تس) یسورف کحیدنلق هجر

 ن هیسراف فاکآ جک ) رولک هو هنسانعم کش ت و نيحاعاطء کیچ ںہھ × جر

 ردبرعمندنوب کج >رد هنسأانعم هنشدو دن یخ هد :ا محو یوکسكن وویعف

 ۳ عینک هوا کرد STE > و

 ید قرقوبدیکیون فر هلوکس تنلوا واو (ناوج ون )
 یھ كن بدو داوو ی و عج (ناوح)رولک ه دنسن اب تبپ كن هعطق

 ردلیعتسم م را ويح راسو ه دن اسلا هنس انعم تڪضڪ٫ و هزات هلا نونو

 ٭ مج: هس هچ رکر ولوا شب نوا هدیاص ل
 ذسجخ هدیب وع که ساغم شو نوا هلا: هیر ءاه ES ( ج هس)

 شپ جب جوا هسارپ زرولوا كعد شب جوا یسییکرت یانعم هکنوحیکرشع
 شب نوا شد ج وا هتلا رولک ه دنلوا تس كن هعطق یر وفط نوا ود

 جد جوا هسرولوا رک ام هسزالوا هفطاع واو ه دنراتنب رک !یتعموب رولوا

 زولوا هنس انعم کس تراهن ر رلہعتسم ءدیقرت ما فمرواوا كمد سو



I 
 بسر اد e یاد تب راع ٠%

 هکت ن هاو تیراع یە لوا )رد هیانعم تردزس همسر ءاهو زسواو (حب” (

 اإ یکن ام ھغو رفاسم نعم ینا ) هنسانعم تیراع راد رارید نبش ی ارس هیاند
 نمز ار یسک دشابن ۶ جبس ےشاب هناخ نرد بشما هک (تدب )یسو درذ ےک

 لقن تمالعهح وا لمن ندانعم نالواهدلوا عارصم هیانعم یکناوب * ع رم

 ی رفاسم هکنوجردلک د هشخ جد تسانم یدللوا طاعسا واوو همسر ءاه

 لقا هرفام ارش تماقا ت دم یخدرولوا کلا لبلق ه دلع یی دراو

 رابتعا یکا هداند ارزرارد 2 هراندارعش هنا تبسانمول ردنوکش بنوا

 ۳ ید یرب ثکم موو باباموب و باه ذ موی ردنوک جوایرب هکزاو

 دجاوا هلب وب نوک ی دی ید عوبساردعوبسایساسا كماوعاو روهش هکنوج |
 ۱ شلوا نوک شب اند لاکر دشکم موی نوک شب هعسب نداهد مویو با مو

 × تب وازور ع یسکره (عارصم) ردا تراثا هجاوخ هنوصموب یدلوا ||
 هکرد اخ یراکدتب 2 ا ال ناتو تلا
 1۳ TI هاک ارح عم مبار) هلوا سملو كرادت ن دک اشاخو سخ

 هدشیب وب هتکنرد انعم یکلوا یکیاروک ذم ہ دعارصموب نکل هلوارفاو ییلعو ||
 E 6 نیرس یربب قاروتوا یعی هجوا ردراومانسانج

 کی رب قاروتوا كناسن با نونویرسک كن هدودعءارویمصكنس (نیرس)

 1 |نالزردبنا اسل یاتغچ لصالاق هجوا ظفلوب ررید ا ه دیکر اکا
 | هم صرف ریجخ ٭ دش نی رس نآ هاکمارآ نیز وچ (تبب )یرالاسنوخ
 | کیاوبو ريد ن, رس هنسب رغاص كناوبح اپ راچره ج دمه × دش نیززیربل

 ب نارکتب و نورس هب رف نارکنب * هتخ وآ ناک زا ی دی دننکره
 i 6 ےک ہوشوز انو حشو منع یرغاص# ۱

 ۱ یا ی م نی رس نع هليا جو ینوکس كنونویرسک لن هم نيع (ینغ)
 یرغاصو هب هدنماقم هجوا هدیرع هجوا عب یرب قاروتوا را

 لیا جو ینوکس كنزا یرسکك ن هج نیش (چ) راد لفکه دنم
 ناویح شنامرفپ (تب) یرشسع-یظفلییاوپ اضیاروک ذم نیرسینم
 كن ه دودم جم نیش (هویش) مغ شرب دنراد عاد هن * یرپ و سناو

 کرمان ناشوهم هولحو ی هلبا هیعسر ر اهو یش كواوو یرسک

1 

 E ۱ نیس رک (تبب ) یرصنع رارید یخد نورس هلیمط كن هدو دم ءار ه داتعم
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 لالدو ردخ هد رع ردصوص ره فصورب صوص هنابوبح ناب وخ
 ینان) شوروزرط نع لوا) رید هوش یجد هیانعم ترد هقشپ ندنوب لرد
 زه یتعع عبار ) ییابیزو نسح یتعع ثاا ) بوخ روطو كين لع یت
 راریلدزان نع هلا جو یوکس كنونو یخه كن هجج» نیغ ( جغ ) تفرعمو
 هد هنسانعم لاوح "حالا عونر و هتسانعم هناک ات تکرح هقشب ندنوب افا
 وید هولح زان هدنسنان تدب كن هات عطف یحردیسراف جد ( زان ) رولک

 یدنلق هجرت هلبسح یوبش «دزاشناو هد یک رت نکل یدک

 ٭ شما لوغ یدآ حاصقجروبق قوح
 با مالو یعضكن هدودم همه نیغو ینوکس كنارو یی كو٥ ( لوغرم)

 ید یسانعم شز هقشب ندنوب رارید رنک دعجهدیب رع هکروک ذم ینع
 زاوا نعم ثلا ) ناب وخ طخ عع ینات ) باب عب لوا )رد راو

 هرعنو همت ین ساخ ) یمرخو طاشف یتع عبار )
 ٭ کش مه ید نکشو نيج هلکوب

 هديب رع هک هنسانعم لک وب هليا نونو یرسکكن هدودم هیسران مج (نیج )

 یب ومره هک # مدرک ل دب نايا هح اسرت فلز نیع ( تیب ) رعاش رارید فل
 ردراو یخدیسانعمحوا هقشپ ندنو # تسنا لسم دص یاهد نوخرشع

 ثااث ) ردیظفل نیص یی رعم هکت کلم مسا ینا) باوصو تسار ع لوا)
 ( نکش ) یکن یج ننه رولوا ییکرت فصوو رضاحرما ندنننفل ندیج

 کوب یکروک ذم نيج هلبا نونو ىح كفاکو یرسک كن همضم نیش
 (تب )لیععسا لاکر رد هماج نکشو فلز نکش الثم رد هنس ا

 فاز تساسکشب نازا كن هک# شام" کتک نا ھن تسود
 یربتو یدنتنعم لوا )رولکیجد هیاذعم ی دی نکش هقشپ ندنون* شنکشرپ
 ؛یکتسکشو رکسع تع ره قمع ثاان)ن دساخو ندروخ عع ینان)ضارعاو

 اماردتالو مان سداس,) هلبحو رکم کج سماخ)) لوصایتمع عبار )رکشل
 نعم عباس ) ردب ورم هليا فاک نوکسو نیشرخق هدالضفلا دی وم هدانهموب
 محو یوکس كنونویع# كفاکو یرسکلنهجچ»نیش (ےکش)دورسو نج
 | کش زوسک ( تیب ) ورسخربم اقلط» یکروکذم نیجرد هتسانعم کوب هلی
 ردراو ید یسانعم تردهعشب ندنو#* شدنامزا ریس ر کر سکر * شداامزان

 ردیدآ خ رسرام ع ونرب ینان) رار دیا نوح ا بیذعت ههر رک کش نمع لوا)



 0 کر

 | خراب هليا فاک مو هلیحورکمیەج عبار )رولوا هدیقسوم هک ل وصاتلا)
 ررید كيدج .دکر ضعب اک | هکر ارد دعا عصوتوط دلج لوضعر

 ردب و رمو ید رر د جد كرابخ هکردتلعرب ندنراتلع قحرق هدالضةلا تادا

 شبش سامآ ماکز ی دلوا ولکرس ل
 كنهرفوویدماکز رب نر طان هچرکهلنوکس كنار نوجا فیفخت ( ولکرس)
 یشاب زاغ وپ یسبییکرت یانعم رایدتیا ربسفت وید ردتلعرب هدغامدرءق یروعش
 (ولک)رولک هدنلوا تب كب هعطقییندپ یمرکی وید شاب رس هکنوح ردکعد
 هکنوج ز درهاظ تسانم هدلاح_مرولک هدننلان تدك هروب رم م طق وید زاوا
 كنيتدودم میمو «رمه(سامآ)رولوارهاظ هدنشاب زاغوب یرا یزک |ڭماکر
 مرو هدب رعرولوار ها هدندوجو ناویحو ناسفاهک شش هلی نیشو یره
 ی رفداص ۷# نونجزرح وت ص خ ی رخ داہم ( تد )یر شعب ررید لمدو

 ۱ < ینکسر د مه هفرسردکر وسکوا ¥ سامآترکم تنسد
 هک روسگوا هلبا هیعسر ءاهو یخ كنافو یوکس كنارویمصكنبس (هفرس)
 ۱ اتا هنس یی ناشن (ثدب)یبطد درم رید لاعسهدس رع

 E ی هیسراف فاکو یرسکك نس (ےکس)هفلکرابسب دهد
 یعب ن دیزکو 5و دتساتعم ند شار یجدمهلاعس ت ی : یک هفرس هلبا محو

 ردردصممسا هرزوا یس هغیصرما ن دنظفا ن دیس رک هم مرصا
 * جوکراوشد یسب رحعاشابرسدرد ال  ردنالب كانرهز كوس عونربو
 شاب (رس)زواک هدینات عارصم درد هکنوح ردفاضا بیکرت (رسدرد )
 ف كلاد ( راوشد )ر ولڪ هدناوا تیب كن هعطق یب دی یرکب وید

 هنسانعم رس هک حوک هلبا ارو یف كن هدودعواوو ینوکس كن هم نیشو
 یللصا *درمخرب راوشدلو * دتفادهشب ناسا سکم (تدب) یزاربش یالاج

 ۱ یدیا راونعشد هلا تمالع واوو یر هه كز همجمءاخو كن هیقوف تابش ءات

 ۱ ناهن هچره ( تیپ )یرونا راو شد لوا)ردراو تفل حوا هدیول لیصاح

 ندنایات * هتفأ ناسا وتمرعردقراوششد هحره # هتشادادبب وت هرخ صف

 تدیاب یمهیناسآرک تب )ورسخرصا راونعتد ود كن ات وح
 روکدب هراوشد فقخم ندنآ ثلا # راو د راک ادرهب زار کم * ادرف

 ۱ ۹ جرم همنمیآ ځرو تن درد

 ورسره تقشمو جرو تن نم هبا لاو نوکس كار ین تلاد (درد)
 ٭ یعابر لم



 مالكا نم قود ه نم ىلع نح ال امللع ردراحیهن مهو ردردصم ۱

 2 ۳ کت سم

#6 ۳ 2 

 # یتایرک دیدو مراد یدرد # یتازوس هنس عراد قشع(یابر)
 مر ٭ ینامرد یب درد درد هحو یدرد #زوسلاع یی هحو قش

 ردرضاحیھن( جرم ) ردردصم مسا | هرزو| ىس هغص أ ندنظفا ندر

 ندر هطیسلا تاودالاق قساملع ردبهن تادا هجوم هکنوچ

 ندلحاوب نامهرولک هدنلوا تس كن هعطق یعشب قرف وید كمتعبا

 هدندعبام ردزباح هد هساواسقن نظل حر ی همتعبا هدماقموب

 | مه هدیکرت همتا طفل ارز ردزباج هد هساوا مسفت ییظفل شرع

 ٩6 ر دیبح جرابا لهسم لوش هراب
 روهشمرب هليا هیعسر ءاهو یره كنارو كن هدودهتح تانثم ءا (هرا)
 ررید ید جراناو هرانا لبا ریه ر دکزانو فیطل کر دیکر بح لهش
 تذل بابا کر ووو شا ی وید روب جرابا لهسم كرب صفر ظان
 ,دلبارک ذ قر هلوامسفتیفک اردطوبضم هلب را دف كنار و كن ەر مھ ە دنراب اک

 * دنک هراب م رکح رکافج غنا(یعایر)یرادررهش یدلوا عبات هرتک |یجدرب شیطان

 یا * شیوخ خرر,دزو توقا وچ كشازا * دنکە راب كنزب نا دراچات
 نعم لوا )رولک یجد هیاتعم شب هرانهقشب ندنوب# دنکهراب و حرفمرکح هتسخ
 یراقدقاط هنب رللوقراتروع ثلان) تردقو توق عع ینان)یکراب ظء) تسود

 نوا یدنب تمالع «دیدق نامز مبار ) یغالوق ن دنلاشما لعلو وجتا ||

 حرج یعمب سماخ) یابلوق یراقدقاط هنیرللوق رله دنب ندشوکو نوتلا
 1 جو دنویر مه هدنوار رابدید ¥

 هلا لادو ینوکس كن ونو یعق واوو یرسک كن هدودم ءار ( دنویر)
 مور و ر دن الوا هدنیح تبالو یس العا ردڪوک روهشمر هک دنوار

 تاغ ارةص ج رخو ترارح مفاد را هزات یرکج رولوا جد ه دنراد

 د (دنوار )رار دیا لامعتسا هدر هه رشا لهسم رنک او رداودربتععو عفان

 ( ج) یدنلق هجرت هلببسح یعوبش هدبط بتکو هدیکرت نکل ر دیسراف
 روک ذم دنوار ینعع هلبا جو یتوکس كنونو یت كوم

 رد هنذولغاب برج نغور غاب
 قلطم هلبا نون و یعق كن همحم نیغو یعض كن ءدو دم ءار( نغور)
 رک ذ اعم هنع لوصحم یرنکا هنسانعم نه دو نم“ هدب رع و دغاب



+ ۱۹ ۶ 

 زول نغورو دکن غورو تیز نغورو هداس نغور الثمر د هدعاق یوا
 رربد زول نهاد هماداب نعورو نع“ هي هداس نغور هدسّرع هک ام اخ راربد

 ءاپو ینوکس كنارو یف كيج ( برج ) رارید نغور هنس هلج دیسراف
 ( تبب ) یناقاخ ےکح رد هنسن نالوا ولتموسد هکولفا هلیا هدحوم
 لب ار تف هد رع # دزرا یمن شدنار سکع # اند تم نی مش برج

 زرد زو وا هدبکحر اک | کرد e9 شراخرب ه دناسنا دوحو

 هک جیدزو هبپ یاب جا قرب وق هند
 هلیا هیعهر ءاهو یف كن هدحوم ءابو ینوکس كنونو یعض كلاد ( هبند)
 رونلوا لامعتسا هدناویح راسو تاو نویقو یزوق هنسانعم قرب وق اقلطم
 هد هناب وبحم هاکدوکو راربد بنذ هنلیوط هيلا هنیرودم هدب رع نکل
 هک نمزاونش یعصن ( تی ) یناملاوبا رارید هبند هلی رط هراهتسا
 "ه دح وم ءاب ( هب )تسد زا نیمه تل د هب رف هند یارب # هدمرابتخا

 ريد متهم هدي رع هک یاب جیا هلبا اه راهظاو یرسک كن هدودم
 كنوئو یر رعق كلادو كن هسراف یاز ( جم دز ) راربد هد هنغاب قرب وقو

 نیردنا دوبن رهم ( تبب ) یناهلاوبا روک ذم هیپ یتعج هلیا جو ینوکس
 36 تخ ورغم ععشو درک نآ دنمدرد جندز زا # كلف هک ار ناهج مز

 < تا تشوک شلکد نعد هتفوک

 داف كن هیقوف ءانو قوکس كن افو یعص كن هدودم فاك ( هنفوک )
 فورعم هک تا شلکو دیدم ۵ نوسلوا هسرولواهنره هنسانعم شاکود اقلطم

 یهن نان ار دتفوک# شابموکن م ةرذسرپ هتفوک( تیپ ) ی دعس محشر دماعط
 الثم هنسانعم كکود اقلطم هک نتفوکیردصم رداوعفم سا ٭ تسفوک

 ( تشوک )را دلماش هنلاشماو هفقاق و قو هککود هدنمرخو هککود هدناوه
 | تا اغلطم هلا هیقوف ءاتو یتوکس كن هيچ+نیشویعضكن هد و دمه سراف فاک

 هنسانعم م هدب ع نوسلواهدرویط نوساوا هدناویحنوساوا هفده تسانعم
 ۱ هک خور ودنغرح ید هرابنم واوط

 لادو یوکس كنونویع# كن هبج»نیغو یوکس كنازو یف وج (دنغرح)
 بیصع هدي رعراربد جد جوزو جورو هدنک [رکج هکرابنمولم ها هچقب
 مقاو نادغارحت ییعع:هدسرفلا عج ردلودنم ی د هلیسراف محو اهدا نجوم

 || اب و ریز # رازاب رد هتفرب ییاتسور (یونثم) یناعم اوبا هلوا یانعمردشاوا

 هک وج و



€ 1 
 دنعرح دب د ۴# هک ان دب ه دیسر "رشا شدپ # راذگ و تشک« درکوج

 * دوب بااط ناجب ن دی رحب # دوب بلاغ وج ورب شیاهتشا ٭ هبن دوب دیزپ
 وذم دنغ رح نعم هليا محو ف وکس كانونویرهعقلواوو كنار ( جور )

 ٭ یشکل د ےظنوب هلئزو وقوا
 یدک هدنحرش هجابید رخاوا مک هتنردضورع نزو دارم (ندنزو)
 ( نڪا د ) یدک هدنرشع ثلا تب كن هحاسد ( ین (

 ئ دک هدشحرش یا ونک كن هينا هعطق ويد ییکج لک وڪ

 ٭ مجس هتکنو عبط ه دیس كس هل وا
 شلتراط هلی رسک كن هدو دم مججو ینوکس كنونو یعف كنبس ( هدیه |

 یردصم ردلوعفممسا ر هد هنسانعم هب ی بحاصو هنسانعم شلتکبو

 قیقدرسردیکر فصو ( جس هنکن ) فورعم (عط)ردیظفل نیس
 ممسیدک هدنحرش هعبارناونعوبدقیقدرس هنکن اریز هنسانعمیم دیانزو

 ردمولعمندّبسام هعطق هو ) ردففحم لعاف مسا دوخ ابرها ندروکد سندی
 + حایصوح نازورف تسارهیسباحر د هعطق 9

 وید لوک (رهپس ) یدک هدنحرشیناونعلوا هعطق یاس (احرد هعطق)
 هحوتفم هدحوم ءاب که دنلوارولک «دنسداس تدب كن هعطقیمرکس قرق
 هطیسلا تاودالاق قسامیلپعر د هنسانعملا هدب رع نوعاتباغ ءاه#نا

 كن اف ( نازورف ) ةيكرملا تاودالاق قبس ام لغ ر دطب ر تادا (تسا )لا

 هنی رخ آرتضاح رحا ندنظفل ناخورف هليا همج»یازویرهعضكن « دودم ءارو
 | هدنزورفمیکتن رد هنسانعم لعتشمو قا رب ردلعاف سا هلیقاخا نون و فلا

 تادا (وج )ر ولک هدنعبار تيب كن هعطق یشبز وتوا ويد یعلراب
 نعم لصاح) فورعم (حابص) هکرلا تاودالایف قبس ام ییعردهیش»
 ر د هعطق ه دنفح اح فرح نالوا لعتشم كد هک وک یک ح ابص

 هاتف هج رع هدنانکیدلوایصجآ 3
 هدننزو لاعف هلبا ههدش ه ديب رع ر دلعاف مسا هلیعض كفاک (۰ دنیاشک)
 ر دیراظفل ن دوشک دوخان ندباشک یر دصمر د هنسافم حاتف

 ا ردطو بضم هلا هبسراف فاک هدب روعش كنهرفردیرعنالوارومشمیناکكنوب

 د حاتفمو كنزم هدر كج هيد رخ انا ید

 هلبا فا کو ینوکس كنونو یر هحعف كن هبسراف یازو كی (كن زم)



> ۱۹۰ 

 a کارو mae aay ع هنسانعم رخ انای ڪس دک

 لاد هنل دب هیسسر اف یاز هد هنعسآ ضعب ) ی دلبا طض وید دیلک جاغا

 هد راتخ) نالوا ربعق رظن ظذ ه دسر نکلردشذوا مقاو كن دم هبا راهم

 ر دروک دموب د یرپ دبلک نعد دبلک ادن د یظفل كن دم
 +٠ هللا مسب :ادخ مانای هبا یدآ یرکت ۱

 کر دق اصلا تادا زا "هدخوم ءان هکنوج هللا مسل ییعع (ادخ ماناب )

 e اف فدا( یر اودالاف قبس
 یدک دنل وا تدب كن الوا هعطق وید یر رک

 + حافتلا تلکا باما مدي مدروخ ببم #* | ٠ ٠٠
 هکنوح هنساتعم حاقتلا تلک | هدب رعر دیداتسا کز( مدروخ بیس

 ملكتم ىضام ( م دروخ) رولك ه دنس داس تبب كن هعطق ىلا ويد الا ببس

 یدک هدنرش اع تیپ كن هثل ات هعطق ندروخ یر دصمر د هدحو

 ۱ + رولتید عم الو ه دنپ ات هي هنسن نایلراب

 ]|| یردصم هنس انعم ؛یضمو لعتشمو عمال هدیرعر دلعافمسا ( هدنات )|

 لادو یرسکح كن هد و دم *هدهح وم ءاب و یه كن هدو دم هیقوف ءات

 | كعا ناعلو كمر و ء ایض و هلعش هكر دیظفل ندبات هلبا نو و
 را تک ورم رک تف اطو ین روو قرد ۰

 2 ٠ + حابصم مهردیدآ كغارج نازیا عش |

 || یتفدودم* هم یازو یرسک كن هدودم ره ی سنا زج (نازباعع-) |
 را عارحقر هلوا بک هلن نولو ِ

 | ود عار >قجانیو غارج شان « دیرکن اهج كنهرفو ہ دیروعش كنهرف 1

 4 | یدنق هجر هبسح یو هدر ردیسراف خد (غارچ)ر دروکتم

 ۳ 4 هلب وا لابلب یخدو كن یمانعم هسط ۱

 اأ كلا فا کو ینوکس كنونویعق كيمو یرسک كن هدحوم ۷( ی ِ
 1 رید نزحو لا بلب هلیغف كن ه دخ وم ءاب یکیا «دییرع هکهو دناو د ۱

 1 هک حارفا نعي هکمر دنب وس ی د ن درکد اش

 هنس انعم حارفاو جیرفت ه دییرع ر دبکیهر دصم ( ندرکد اش )

 ه دنثل ات تدب كن هنعبار هعطق وید لانحرفو رورسم عع د اش هکنوج

 ر ول ڪڪ «دنتم اٿ تيب كن هعطق یی دب یرکیوید كیا ندرک ی دن

 ٭ ینلتاص #



4 ۱٩ ۶ ۱ ۳ 

 هک افخا یأم هک نتمهن ی دلوا نلفاص #۴ 15
 هلا نونو یمه كن هیقوف ءانوینوکس كنافو یر هعصكناهو كنون ) نمهن (

 * یروک ( تس ) نالس هحاوخر در دصم هنساتعم افخاو راس هدب رع

 *تساز هار نیفهن ناو تسیا قح هار * ع رشم یبسح نم فلاح ےش -

 ٭ حاضیا مه شما ندرک او هلی راکشآ ل ۱
 یس دیه هنسانعم حاضیا هدب رعر دک یمردصم (ندرکاو) |
۰ 

 كن هدودم واو هکنوح رواک ه د هتسانعم ن درک بارخو هنسانعم ندور | 2

 بڪر ]ا تاو دالا ءانئا ىف قبس ام ىلع هنشانعم قجآ یظفل او هلیصف
 ی ذخا امازتلاو انعضلو ةقب ا طم ه دانعم جوار وک ذم هدناتموت

 ر دهطاو یکافخا حاضبا افن آ قبس اک كاع ن درکر دنکم
 ` نیعلا نع مه هنجوا زوکی د مشج شوک

 یناث )ینو رب وق زوک لوا ) هی انعم یکیا ر دیفاضا بیکرت ( مشچ هشوک)
 هدیکر هیانعم یکیاوب را رد ےل هدیبرع قلب هلیجوا زوکی عی ناهن رظ تعم
 هکنانآ (تیب ) ینا یا عم ر د ظفاخ رارید نیعلا رع هدب رعو یج وا زوک
 یسییکریانعم  دننک اب یعشچ هشوک کد وب انآ * دننکاییکر ظنم ارک اخ
 كن هبسراف دوخ ا كن هب رع فاک هشوک هکنوحر دکعد یغاج وب ز وک
 وید زوکمّنجرشع ثل الا لوا یف قبس اک هتسانعم هلوغ و یاجوب هلیعص
 ناضا بيڪ ( نیعاا نم )رولک هدنلوا تدب كن هعطق ییدییرکی
 هلا همحتمیاز و ینوکس كیعو ید كن همم نیغ زع هکنوچر دیبرع
 زوکن کلر دراو دی ی هدنیکر نیعلا رع هدنروصوب رارید هغا هل زوک
 نیعلا نعل هترذنن لاقب ام ڪر داو دخلوا هفرع تفیقح یسلوای وا

 هک حالا یاد هع ابرولتید ندیرکن 9 ۰...
 رد ر دصم هک كن هسر اف فاک و یرسک كن و (ندیرکن)

 زربد حالاو رظن هدسیرع یک (نتسرکنو ( نتسیرکن )
 کر وا مامن ید نيچ نهم یدنید هب یتوق ۱
 نم اریز هنسانعمكمربدزوسرد بیک فصوهدنلصا ماغ تع (نیچ نح )
 لنهدودم هسراو میج نیحرولک ه دننم ان تیپ كن هعطقیبرب زوتواویدزوس

 ردی ظل ن دوجیر دصمر دففح لعاف ےسادوخاب رضاحرما هلا نونو ی

 ق البقتسفارپ ز رولک ہ دنس داس تیپ كن هعطق ید زوتوا یل وغم ےسا ےکتت
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 یکز اع هدانعمو نزو هلبا ههدش ماغنرولک دننبحو دنیح هرزوا سابق فالخ
 + حاب نع كس ندب الىس همروا تکی وک

 ءا و یف كنه دودم مال ندیال هکنوجر دیفاضا بیکرت (كس ندسال )

 یس همروا كتان اویح یلاشماو لافچو كب وکه لب رسک ن ه دو دم تحت
 هلا هدحوم ءانویعصكنون هنسهمزوا كب وک هدس رع هتسانعم یس همولواو

 ويد كلی وس زوس هزره تعي نتفک ه دوهبب ینعم هدسرنلا عج رارید حابن
 : رولک هدنعباس تب كن هحطق یبرب قرق وید پوک( كس )ردروک ذع

 + ردینکه غافر هغوازوجوا ی د یناکیاش #*

 :فاکحو ینوکس كن هیتح ءا و یعق كنه دو دم هبجم نیش (یناکیاش)
 هکق لل و و قل زوج وا هلیرمسک ك ن هدو دم نونو یف كنهدودم ةیسراف |
 هکنوحر د هيلست ی ءا یکه دنرخآ رربد تعسوو اخر و یا

 لصا# ر ولڪ ن اکیاش جک هدنسین ا تیب كن د.عطق ی کیا للا

 ردطوضم لد رزه كن هم نیعوكن هدودمءافو كنار (هغاخر) رد هدنا

 1 د حالکه لوا لغو مو مکه نس لوا لاس كشخ#

 زریدنینسو حالک ان تلفاک ی رع هکه نسولالغو ولط2# (لاسكشخ )
 تیپ كن,هعطقیمرب یللاویدوروق كشخ هکنوجر دیفیصوت بیکرت «دنلصا
 راریدلماو هلغیا هدیاتفجر رب دماعو هنس هدب رعرد هنسانعملی(لاس))ر رولکهدن]وا

 هک یهچآیاییوبق جآ اکب هلبا كکلبا#
 یب رع هاکیدلبق یب رع طعفیرسفمنکلرد هجیرتوریضت ه داس عارصموپ
 امن هفرعا اہک یدلدا تراشا هغد دلوا یو قرشا كناسل هلج

 + حاتفاب یل كمارک اب بابلا محقا و# .
 هد هبهالسا دالب دف اک هکلب NEE كنب رع ناشلا كلا هللا دم

 ی دملوا لیصفت یک هلماع» نالوا هی هیسراف هلیبسح یع ویش و ترهش
 ر دم ولعم ندرلتسام دعطق 2( هع ) یدڼلوا هژاحا هتنهذ كرط ات نابه

 4 خاسنتسا نکب و یاخ رکشوح اخر د دعطق %

 تارا (وح) یدک هدنحرش یتاونع كن الوا هعطق یاس (اخردهعط)

 ی کر دیک فصو (اخرکش )بکر لاتاودالاق قبس اکر دهبشت
 یر هحف كن هففحم دوخابهد دشم ف اکو كن هج * نیشیکش ار ز هتسانعم

 ٭ شکرپ ترازویوزارتب رکش (عارصم) هنسانعم دنقورکش فورع» هلبا ارو
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 ئکر فصو (یاخ )رد هلا فیف هسحم نیش هد هع طو ن ناونعوپ نکل

 هعطق ويد هليا ( ن کب )ر هدنسماخ تس كن هعطق وب هدااح ییدلوا

 طظفل نس ke هدحوم ءاب کهدنلوا یدک ه دنرمخا تدب كن هسدایس

 ینعم لصاح هنسانعم قلا هست هدننزو لاعفتسا ( خاسنتسا )ر دنوا
 هلبا خاسنتسای :ڪس ین چر کش ی هعطق نالوا هدنفح اخ فرج

 4 خاش یک آ مه یدلوا لاهن یلاد كجاغا %

 نصخ هد ع هللا مالو یعق کن ه دود ءاهو یرسک كن و (لاهن)

 ٭ دروآ رایسب یادوس تعاب یتبشن ابهنت ( تیب ) یعصق ازریم هنسا بعم
 هنسانعم هجلاق یک س خدمه ٭ دروآ راب یکن اوید وت قشع لاهنرخآ

 لاهن هلا هېچعءاخو یععف كنه دودم ثمجم نیش ( خاش ) راربد لان هدیاتفج
 دراد هکښب زا لک خاشمسد هتشک(تدب) ثایغالم هنسانعم نصغ یکروک ذم

 یکیا نوا خاش هقشب ندنوب * عن ریمرسرپ تس دیمون خاب راکدا 3 هغار
 لاخرف ی )رولک و دزونب وب هدنسدناب تدب كن هع طق وب لوا )رولک جد هرانعم

 هراپ هراب رارید خاش خاش الثم هتسانعم هراپ ثلا ) هنسانعم جاص كلوب یک

 زوکو او نفص هدناتسجروک هکر دلوقنم بارش حدقیعع عبار )رواوا كد
 هلبا هلع دوخ اب لقت ندلحاو رارما هداب بوزود حدق نوژوم ن دزوی وب

 ال تی هن رزوا هک كربد نوزوا 3۳۱ د فرطره

 زرد هلوق عباس) یناشدپ نهب سداس )رارید حد بسرفوربت خاش اکا زردی اا
 رها تعشنم نر نمان)یکدی هد رع دهنحوا.لا ندنشابزومواات

 ن دنا رطع نالوا ویشوخرشام ) تالموکو ناتفقیتعع مسان ) دنسانمریغص
 ییعع رشع یداح ) زربد هفورظم مه هفرظ یراقدی وق یاشتاو دایز
 AEE او هرلهمراندقاروتوا هک قادارمشع ینان)یکک وکنای *!ولهپ ناونحسا

 رارید خاش ید هیارش حوزءهلبا بالک هدالضفلا دی وم یک لحر هدی.رع
 + خاذ ید هغادوب هلاد رونید كرب هخارمب ۴

 لوا)ردعون یا ۳: ر هليا فاکو یوکس كنارویع كن :هدحوم ءاد ( كر )

 رایشوهرظنردریس ناتخرد < ار (تبب)ررویب یدعس حش ميکتنردیخ ارس جاعا

 ردیغاربب نیمز تاو هفوکش ینا * راکدرک تفرعم تسد رفد قرو ره *

 كر ناردناو# تشادراقنمرد كنر شوخ یلک ك ر یلبلب (تس )ظفاح هحاوخ

 ردعسب ندنوب راربد قرو هدسرع هعو اوت * تشادراز یاه هلانسوخاون



 هار مژاولو بابسا ین رّعس تامهم درا دت لوا )رولک ید هیانعم زوقط لرب

 كنهآو هه وراس نعع عبار ) مالک ط ابتراو لانمو لأمو لاح ماظتنا لات

 فن عم عباس ) دصقو مع نعم سداس ) ماجارس عع ساخ )اوو

 كن هدودم ءاف (خاف ) ناهاسو رس عب عسان ) همخذو قزر قع نمان )
 یمظنرم یعادوب و یلاد كجافانعی خاشو لاهن ینعع هلبا هعغءاځو یف
 * زاس كرب ره هچح نوح هیاس هدش * زارد خاف تشارفا یوسرهب (تب)

 هک هرب هي وزوق ی د هلاغز, هغالغوازب یک
 نعمهدییرع هک یکی ها خر نزوب هلی هجم یازو یمكن هدحوم ءاب ( زب)
 ارز لب (تب)ردراو تلا هدرعشول ےک هتنرید كه هنس شد ارب ز راربد

 ءان( هل اب ) باصق یوکرد دور دوخ یابب # باوخ نیرخآ درکوح
 یز هق كمالو كنهدودم هه نیعو شوکس كن دوجیازو یعصكن هدحوم

 هدد رعهکبسخاز ول رفصوراربدییدح هدي رع هک ی نالغوا یک هلا همسر ءاهو

 هد رعهکی زوقهلباهیبسر ءاهویرهعف كنارو كنهدحوم ءاب (هرب) ری دلم
 هنجرب لج هلتبسانموب ردّراج یدب دشتو ینیفخت كنار هدانعموب رارید لج
 یوهآ (تبب) یی ازریمیبکی رلکدیدزب جرب هنجرب یدج مکه تن رارید هرب جرب
 منصمرب ول *رباربرت كشمان ددرک ك شخروفاک# دیآرب هر زا نوح مد نشنآ

 ردزور كشخروفاکردلج جرب هربر دشنکم د نیشتآ یوهآ هکنوح ردتب

 هنسام یزو ناتفق ردففحم ن دنطفل هربا هرب یجدمهردش رب كشم

 ۱ 4 خاش ردزوئی وب ید مهنویق یدلوا دنفسوک
 كئوئو یعقكنافو ینوکس كنہسو یعضكن هدودمٌهیسراف فاک(دنفسوک )
 دنتسوک هلیا هیسراف ءاب ءا هنعضوم افراد نام هدس , رع هکن وبق هلبالادو ینوکیس

 راربد نرد هد رع ۹ زونب وب یرب رد هیانعم جا نوا ! ( خاش )ردواج ید

 ردعوفدم اطا بیع هلغلواریاغمر انعم نامه یدک هدنحرش لوا تدب یسیقا
 ٩ ندی مه ندیسانش یدلوا لکا

 هلد رسک كنسو ی كن هدودم نونو یرسکك نهمه نیش ( ندیسانش)

 ۱9 دتشاشو داش یالبقتسم کتک هدم ازم نان اتت رکو دص

 ردردصم هلب رسک كن هدودم معو ۳3 كناهو ی كناف ) ندسهف)

 ا۴دوب نافکز ا هر ندیم كيل ٭ دوپ نافسرد هجر کن تفکر عش (تیئ)رعاض

 4 خار هکعبا ناکورادنب کیا هکعا نظ ی دنید #۴

 46 رادنپ *



 لب ارویهف كن هدودم لادو ینوکس کو یرسکت ۳۳ اپ (رادشپ (
 نط ردردصم هرزو| یسهنیص رها ندنطظ هل ندب رادثب دوخاب نتشا دن ح

 ی دیکر فصوو رضاحماو رولک هد هنسانعم مهوو گد یخدم ناکو| ٩

 صدا ن اکو نط ع٤ هلا هګمءاځو یعق كنه دو دع ءار ( خار )رولو

 هکت لعن * دراد سود نودرکځ رج نم اب ځار مرادن ( تبب )یناعلاولا

 رول ڪه  هنسنعمهدناومغ یخ دمه * تسدوب هيس مخ لزا زورزا ||
 یدنلق هجرت هلږپسح یوبش هدیکرت کون یتد(ناک)

 6# روهشم مکرولنید قنروخ هناممنرصق# ۱
 لبا فاقو یخ ك نونو ینوکس كنارو یرهعف لواوو كن هج»ءاخ ( قنروخ)
 ردیکشوکروک ارهب هدتناوررب )ر دشمردتا انب هاش نامعن کر دبی رصقر
 هدنادلبلا بیا یدیا راع “یراہ م ےسا ردشمردتیا اب هاش نامعت یا اما

 ماعا ییاش راعسرلپ سا سلا یا ن ناقل د هفوکر هظ هکر دروطسم

 هرکصندک دشا ی رفآو نیسحت هغلابم بودبا اشاقو رس بولک نابعت بودیا

 یبراو لح هدنسانپ زولوا ثعاب هنمادهنا ارصقوب هکردبا لاوس هراس
 لاا هسراپ وق یشاط لوا هسیکر رکا مشموق شاطرپ هعضومرپ یل: راس
 یرولب دسول یربغ ندنس لح لوا هکیدید نامەت كح هدرولوا مدهنهرصق

 تولا یرابس ندرصق 5 یالاب هاش نام هدکدید رپ هسک یربغ ندب راس

 یدلوا لثم برض بولوارومشم هدقلخ نایم تب اکحوب یک یکیدلبا كاله ||
 یاش * یدرذیا هرامس هاش نامعنرک * یدیلوا كلنا هکلبا هدناهج ( تب )
 هشراره دص دنکهک ناوتیمن * شدانب گاف قنروخیصخرضق ا

 هلا ارو ی كن هدو دم ؟ اه ددشیم مو ی) « هرسک ك نونو كنس (راعس) نام

 یلصا یدتااتب یربدس ترا۶عوقنروخرصق ههاش نام )کر دآرابهداتس

 کرز * مور روشکز یروآمان تسه (یونتم)ییاذغز محشیدیاندنلسن ماس
 یلسن ماس * راکنیربشو تسد برحو كي اح # موم دزاس كنسزوکح

 ردتخل جد یعدقت هرزوا ن نون كم هدیوت # راعسوا مابو

 ¥ خاک یو تاکشوک یخد قنور ید هنسحو تنیز #۴
 نسحو قنور ( تیب ) یخ ظنریم تفاطلو نسحو تنیز عم ( قور )

 كن هدودمفاک (خاک ) ناج هدید هکن هتفشا :آ هدرک # ناهج كشر یاوت

 | عبط تهز یار (تیب ) یرذف سم هنسانعم كشوک ابا همم ءاخو یف
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 || تشب ندنوب# خاکو هرجو خاب بیت تداعس دنک # ماد ش ڪرابم
 هدیب رع هک هاکاشامت نعم ینا )ال اب هناخنعع لوا )رولک ید هیانعم ترد
 ۱ رز دبء هات هیصقرب ندننافاضم نوت عیار ) نارا نعم ثلاث ) رد هرظنع

 + فافل ننربکی دی مالک طلخ اغزاژ دل

 هدننیب هبسراف یاز کیا زا او ارز وکهدوهب نع ر دیکر نیو 3

 ءاب و یف كن هودج هڪ ءاخ (یاخ)ردنو اولن کک درب رس هداف هلا دم قلا

 لیاضژاژ هجریدقتوپ ردففح لعافمسا دوخاد رما ندنظفل ندییاخ هلی هست
 ناوبح نابثیح کند زو نم هکنوح رولوا تک ج د درول رم یسانعم

 یاخزاژ تولوا هیشن اکا ید وکه زر ھ یک یی دلاق هدن ناغوب تومادول

 ار aA تنب) انالوم ترضحیدنلق هراعتسا هتسانعم وکه زره

 ودان ر فصو ( نابک ) ديا راژینک تسبنوا دنن ام # دییازقم
 كن هنمان هءطق ود فال یک هکنوح رد هنسانعم فاق هدننزو ل اعف

 ندز نالک ه دننعب اس تیپ كن هعطق حق رق نز ی دیک «دنسماخ تب
 ساق ف الخ یت المقتسم رز ر دععج لعاف مسا دوخاب صا ندنطمل

 6 تیب ) فافخ رولک دننزو دنژ هلن را 0 هم یاز هرزوا

 ۲ :* دوب فا فخ سم یوت نوح ۴ دو فال ناو يڪو زا کاپ

 1 1 + خاتسک هنادا یت نالوا یرا وطا ررط %

 . ا يق وف ءانو ین وکس كن هامهم نیسو یعص كن دیسراف فاک ( خاک )

 | هلبدا یب یعاضواو شورو یراوطاو زرط هلیا همم ءاخو یف كن هدودم
 | دمآرد#خاتسکو مرش یب نآ صاخ مارب (تبب ) یمطنریم رار د هنالوا
 هلبا برع فاک هدماوع نایم یطیفل خاتسک »۴# خاوبر د یرزآ تسم

 رد هل اهسراف فاکی عصر دطلغاما رونقوا

 ٭ فاکش یدلوا قراب اح ید هعکرب هغنرپ
 ٠ آیا نعم یا هدماقهو هليا فاکو حق كن هدودم هبسراف عج ( اح )

 | (تبی) یناعلاوبا راد قوقشمو قورخم هدیبرع هکعترب لوا )ردروک ذم
 ناتقف هک هجاعرب ینان# اج مزاسریصبیجو نماد × ت عو درد موجهزا یکبات
 نماد* تیور ترسحو درد زا هتشک ( تب ) هلو راردیا هدنککی و هدنکنا

 ینعع لوا)رولکیخد هب انعم شپ كاج هقشپ ندیکیاون * اح مربص نیتساو

 یادص نح تل حابص ضابب ینعع ینان) اید هلابقو كص هدب رع کت

 # رش
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 هدنه یزوبق هعلقوروبق ویب هکر هرشب كجوکل وا عیار )رتو رخو ریشوش
 ی رسک ك ن همح* نیش ( ف اکش ) هد امآو رضاح ینعج سم اخ )رولوا
 (تبب) نالس هجاوخز اربد نش ه دی رع هک قرا: هلیاافو یخ كن هدودع فاکو
 تفاکش دناوتن هو شارتوم هرتسوم * لء مرادیم هدبشوپ نورد اادشتآ
 ی.کحر فصوو ر د ردصعمساو سضاحرما ندنطهنتفاکشیچد مه

 قبق دو قبقحم هلبقی رط هراصتسا یهاک و ) یک فاکش هنیسزولوا
 رارید ف اکش هنس * و لک مرا جاد مهزارید ف اکش وم هرلن دیا

 4 خاروسر دکل د یٌادر وشد هنخر هکد ک #۴

 دک هلبا همسر ءاهویعف كنونوینوکس كن همم ءاخویعف كنار (هنخر)
 فور ګخو هدراوبد هنخر ظفلوپ ید هبقتو هلف ه دییرع هک هنسانعم كلدو
 هنخرزا هوکی کی ( تیپ ) یت اهر دلمعتسم ه درلیش یربغو هد هنس یلاثما
 وا (تدب) یر سم * تس د هنخر نآ نابیرکر د هدز * تسب راولد
 یا و * هنخر حهشلدعو فاصنا تشهن + تالمردهک یناطاس قفس
 لامعتسا ید ه دز هنسننایلوا سوسحتو روناوا لامعتسا ه د هنسانعم یک

 بت ره *روضحدس هنخر دش هک یسمز (تبب) ییانت نیسح هجاوخ رونلوا
 ییعموب نکلر دعقاو دغاک عع هنخر هدیاحالاهفح * روضحیارس دن ام

 ءاخ و ی كن د و دم ءارو یم كن هد و دم نیس (خاروس) ر دب رفتسم
 یفا (تیب) نایسهجاوخیکهبقت ه دیبرع زرید هکلد اموع هلیا مجم |

 دی رخ هیقت نارد مصخ لد خاروس درک * تنسدزا حر رس یاابر هرهم

 دک یورود ولووب یکیا شیدنادب ی دیا دسح
 شوک نزن( دپ ) یمقوم دوشم وبن دیرت فشو ( شیلا
 زوتوا ویدانقدیاربز* شب وشنو جر شک اپ عیطربدهد* شیدنا دب یاهنههزه
 هدلاح یییدلوا ییکرت فضو (شددنا)ر ولک هدنل وا تب كن هعطق یعسب

 ینیص وت بیکرت ییصا ( یورو د )رولک «دنسنان تس كن هعطقیم زوتوا
 |یزومط نوا وید یکیا ود ارز دنسانعم ولزوب ییا یدنا ود یور قر هلوا
 هدنلواتس كنهعطق یعدب یجرکب هردزوب (یور))رولک هدننوا تیپ كن هعطق
 !ولزوب کیا بونلق یسکرت فصو یک شح هایس رخ او یدقتلا دعبف رولک

 + خامیرادآ لنشکقفانم یلق كنها . . .یدلوا هنسانعم
 | صلاخ ندرزو جسلوا )رد هیانعم یکی هل هجم اخو یت كتهدودم میم (خام)



 یر کش هیانعم یکیا هسا عم م دآ قانا ) هتسانعم ها با نانلوا

 خام مدر لاسسربدهد خام سەن * رابع ماقرز ل نم نماد و عاصي (تد)

Eكتر دراط كنت هقفوب ی د هرب راط  + 

 نؤنو كن هیسراف فاکو ینوکس كنونو یف كن هبقوف تاذنم ءات ( انکتت)
 لیونو كنەيقوف ا ) قیضءیاحو كنت لت هک : هژر را دف ك كن هدودع

 نایلوا لمح ندعل ۳ و سو هدس رع Ek دل. ف اکو یردعص

 || ندیماشابی# تسنازسار م اعنافرظ لنت( تدب)یناعلاو ارا د كنت ه د هیدن
 | راط هلدا فاکو ینوکس كنونويهف كن هیقوق ءات (كنت ) قشع * داب ارنآ
 نیسو راز ا ناجر هدم ك نتن دی (تس)یناعلا وبار د قبض هدس رعوک هتسانعم

 نعم هقشب ندنوپ * مدرکیم هراب نایب رک ی وکشزا هکیرادنیم * لاح مدرک
 ه درب رع هنسانعمیکند لوب لوا )رولک ید هیانعم یک انوا كنتنالوا قيض

 تعنصر هن رزوا كشاعنثلا) وب ولغب ینعیهتسب راب تعم یتا ) رازید لدع
 گنترا اص وصخ را ږد هب هناځ راکنو ًاموع راربد ه هععص يکي دلنارب وصق

 هنسانعم كالوق یراکدتبا نوجا طض ین رکا كنآ عبار )یک كاژراو

 بضفغوروپتیعع سداس)هردنالواهدنسارا ع اطیعیهوک رد نعم سماخ) |

 تادانییعع عسات) كىدزن عع نما )قلع وه نع قانتخا عم عباس )منخو

 ی لڪ تا رصع نهد عير اصعربن عع رش اع ) لثلا ع دعو
 هناشخ دب نب دعرشع یان ) حش نعم رشع ید اح ) هف ور عم تل آ
 رر د یش ناکڪر هنسل اها هکر دیعسا عض وم رب برق

 1 خارف هل وب هغحا جارق یدژثید هخال وب ٍ

 عج هلی رسک هدودع هع ءاخو یراههق كن هدودم ءاروكناف (یجارق)
 لوپ خارق هکنوح رربد قلقحآو قالوپ ه دیکر هکفاشکناو نیهسفو تعسو
 رد هیردصم هبتءاد کهدنرخ آید فوشکمو عسا اوهدس رع هک هنسانم قو

 خارف تسداشکش وک مدعبص ٭ خاشرسرک هاب نیا لک( تدب )یماج
 ¥ ب اکوب هدتفل نفر د هر د ان ەت دلم

 رد)عتسم,دکرتویسرافوهدرلاشناردرای رع(باکوتغلونفوهردانو هعسن )
 ٩6 خاسلتسا ارس هسنیازه بایرا هلج

 یبزکسزوتوا (زمه)م دنعساتتیپ (باپرا )۰ دنسینانتییكنەجابید (هلج)
 (خاسلتسا)یدکهدنسداس تبیكالوا هعطف ویدقال(ارس) یدک هدنتب



>. 
 دانا ما هدرکش لاد فرخ ر د هعطق ول د هج ۴# ۱ مولعم |

 نالوا لوبقم كي (وطد)رولک هدنرشع یا تب كن و هن (هخ) |

 هعطق (لاد فرحر د هعطق)رولک هدنلوا تدب كئ هعطق یش ی مرک و

 رذماغ رص همه نیش حوتفءیلبق امی ه دی :رخآ(شلاد)یدنک هدنناوت لوا |

 ملکتم یضام هنسانعم مشلیا ( ما« درک ) هطیسلا تاود الا قبس ام ىلع
 ندرکناللک ه دننم ات تس كن هعطق نا مک کلر ناو اا
 دعاوفیف هقیقح رم دقو ردیضام هرزوا یس هفیص ل وعفع مسا ن دنا

 هم دقلا نم ةطبسلا ملا هقبفح قس ام لع ر دملکتم رص ما هم دقلا

 نعم لص اح ) هتسانعم قموقوارعشر در دصم ندنأب لاعفا (هداشنا )

 ملیا داشایا هک عطقرب دوخا مینو ه دنعهحلاد قرح

 ٩ دابآ ر درو مو هدنخرفو خرف كرام ¥
 هکه نسانعمنوجمو كاراسم هلا هم ءاخویمطكنهددشم ءارو یمه كنان (ځرف)

 خرفزا هک * لاف نیادز نویمراطمهارب (تس) ورسخرما ری دولنوق هدیکرت
 كنوکی ما ند یوم داد هد هو لاح دوش خرفیجر

 یسب روا سوقلوا) ردهیانعم یکیا هد رع خرف هلنوکس كنار هک امافردیعسا

 ) هدنخرف) هنسانعم رلاد كجوکنالوا ه ه دنباص تأع و ازار یان) هتسانعم

 یعق كلادو ینوکس كنوويمن كن هم ءاخو ینوکس كن ارو یف كن اف |

 (تیب)یاطن حش یکه تسجتو خرفاضیا نوهمو كرابمیعم هلیا هعسر ءاهو
 هره (دابآ )لس هد لاق دون څ خرف هک * لاسو هام نز لاق یدنخرم

 ی رخت سه روم ییعع هلا لادو یر یف كته د و دع "هد دح وم ءا و

 دابادآدلدعبارناهح كلم درکهک # دابآ دان هاشداب نیرب راکدرکز (تیب)

 هیانعم شب دانآ هقشب ندانعم یا وب ماد و هشبمه عم لوا دانآ « دتیپ وب
 و طعم هک "هناخ =£ ا )و نی رفآ ی یعع لول نوک ید

 اوو ارهصییعع ساخ) دمآ شوخ ینعع عبار) كنو توخیعع ثلات )

 یسارحت دسا رارپ د داب از اق و دانآ دسا هر اره ضعب هکححر دن دنول

 زرد ځد دابآ مغ ازاح هصضءبرولوا كمي دیسهووا زافو

 داش دنور مه داشلدو مرخ شنوس 7
 رورسمو داشینعع هلبا مو یعقو ی ا ءاخ (مرخ)

 دازدنزرفوتوحات * یمرخزا دش تسار كلفیانود تشب د (تس) یدعسحش
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 شر ناکم عع لوا )رولکخد هر انعم نکس هعشب ندنوب * از ماناردام
 لا رورسورطاخ شداشکی عم تلا ) رواواتفص هلامز یناث) !رفحرف یاجو
 ندید هامس هاب ) هتناتعم یآشبق یتیدلوا هدیدح حرب كيطعا رن عبارر)

 ضابب هنیمز یراهاش مچ دنوکلوا زرد مرخزور هنوکی رلکدی د روا زور

 كسکرهو رررب و تصخرو نذا هماعو صاخو بوبکض اب و بود اشود
 ر دیدآ | تلح ینیدلواردنکسارق هلنوکس كنار سداس )رردیالوبق ساجر
 هدلحت یراکچ - ه دیا نفد ه دک دتنا تافو ور ردتکسا هکرونلوا تباور

 یرلک دید مرخلوا نوجا حازن عطق میکح لقاعربراکماجنار,دتبافالتخا
 | رروط هدیدم تدم علقلا RR خر سرب عباس ) یدتیانیبعت حجت
 یکی راکدید هاش مرخ-هراهاش داب ضعب مکن دندلاجر مالعا نمات ) رلوص

 یدبا روسکم مال قر هلوا یصوت بیکرت یلصا هلنوکس كمال ( داشلد )

 | تلق لد ارب ز یدلوا هنس انعم دآوفلا رورسمو ل د شوخ ناکسالا دعب
 بلاط قس اکر ورس عج ( داش) رولک هدنشان تدب كن هعطقیم دب نواوبد

 ۱ هدش ناهچ هک # مداشلد نی دب مب :اکدش نارب و هک ام ( تاب ) یلمآ
 هد و دم هح وتم نون ۳ عع (داشان )ام "یار وز دانآ

 || هسوبرپ مسی د (تبب) قاب بکرا ت تاودالا ف قس ام ڪر دیفن تادا

 ۱ هداشانسبق ندنس ولاتعش كنغا لاج # یی یدعا.ناسحا رد اناحرب و

 ۱ ر داکتر كرا هتروصرکب ید # ۹

 تأیه ها ارویعنف كفاکو نوکس كن هتحت ءا و یخ كن هیسراف ءاپ (رکیب)
 (ق رفهدنرارار دکرشف هج و نم رکیپ هلبا دبل اک هنسانعم لکشو تروصو
 ]| صع نجما ر دلکدربتعم تروصو لکشو تأیه هد دیلاکهکر دن دنهجوب
 1 نآ اب ( تس ) ناس دعس ردربتعم تروصو تنه هدرکس هک اماذ رد دارم

 ]| كارو یف كز هر مه (تنترا) روآ كنو ماج هرو بوک نیمز ¥ رکیب هوکو یابدا

 كن ینام ساق هلی هبسراف ف اکو نوکس كنونو ین كن هیقوف ءاتو یوکس
 شر دیاتک ینع هدشوفن ی تم رک ها ییاتک نالوا لملاروتسد

 فیاض ز داد ت ا < دید همان شن ساعت تروص نسحوح (تس )یرع

 ی هثلثم هشلثم ءا هدانعموب هنسانعمیدرب و تروص هي ار دلم درس داد بآ *# كرا

 E ءا ه دهسراف تفلحر دحرصم ه دیافو نیسح ميتردژاج ید نره

 || ندبسوب نامهر دشلوادراویراظفا غل خد كنتراالا شمالوا عقاو هثلثم

 ٭ هدنوب



 صفر
 أ لادباهب هل. نیسو هب هبسزاف جو هب همسراف یاز ف هثلشم 3 نالوا ب 3

 بن 2 هدانعمول دل وا هلن ول رر د ېچ د كنسراو كنجراو كنژرا ب 11 1

 روناوا قالطاهد هب هزاخراکنو هي ینام سفن كنترا هلا هبقوفءات هقشپ ندوب و[

 2 دارهم هلا تام ردیدآرومشم شاقن یکیا 3

 هکر دعسا ك شاقنر وې شمر هل رسک كنهدودع نووی كن هدودم مع ین

 عارذ یرکب کب ندلا هرا ویدوب گن دلوقنم ردشمالک لم هزاهح هدلق اسو به

 تماقسومرسژردیا ه رج هلباراکرپ و لودج شعارکح ها در.دوخا طخرپ

 ررب د ینام هنر كن هیونام هقناط ندسوح هورک م
 رخ لعاف زون هکر دسوح تسرپ شدا هرزوا یید:تشدرز هروب زم ۂفاط |
 كرلنا یئته ارعش بکوک بتر مه ار هلا رعشا مکه اربد رش لعاف تلط 7

 هدندر كن هروب نم هن اط ند_نغیدلوا نیما هدرات بشرب ندنرشو فوخ || 0

 هب والا ناربضت * دینم یدنعلبا مالظلکو ( تیپ ) ردراشسرویب بسا 1۳ ۷
 ندنظء) ن دنام . نکت هدنساخ تیب كن دن اب دون ارج یخ دیش # ت ا

 یھ كن ه دحوم ۳ ) ردطاخح درفم ع راضم |

 ندشافنزوتشمرپ را لادو ید كن هدودع هع یازو یوکس كناهو |

 + نوکم دنکی نعد هیول هرهجرعسا ید هدر هیس 9 ۳

 یدبا هیس هدرح قر هلوا يیصوت بکر یلبصا هلنوکس كناه (هدرچهبح)

 یبکر فصو ىکم شچ هایسرب او مدقتلا دعیف هتسانعم دوسا ول
 نع هراق هدیکرت رعساو مدا هدیرع هکیدلوا نسا شعم ولهرهجرتسا بو 0 ۱

 (تبب) ظفاح هحا وخرار دیا تّفص هرلب وڪ ور هداس هل ط مش ۳ هبذاج وق هر بد

 مرخ لد نادنخ ل نوک ی مش تسوااب ماع ر کد >

 رولک هدنسماخ تدب كن هعطق یغرپ ق رق وبد هراق هيس هکنوچ # تسوااب

iهلبا هیمسر ءاهو یعق كلادو ینوکس كنارو عف كن هبسراف مج (هدرج)  

 یلصا یخدو رارید هدرج درز همدآرغاد یراص ےکص وت كنرو نول فا
 ردروطسم هد شیدک |یعب یصخ هدیدوخن کلر ربد هدرح هلآ نایلوا

 مدنکه کنوج یک هدرح همس هدا عمو Ng هلنوکس كع ( نوک دنک) 9

 ولد وارد ( نوک )بیم هدنعسات تد كن هرشاع "هعطق وی د یادش || ِ
¥ 

3 
 ( ۳ نا دو رول صمد تد دہ ی دونم او ۳

 * داتقا ماد ورد هناد بز دعآ مدآ# دید نوک مدنکض راعرب وت نیکشم لا



 ر دیا راعشا غد داوا هتسطاتقم هبذاح هدر و رم نول ید ه دنب ون

 4 داشونو څخ شمرونید هرهش قوج یب وب یکیا #
 ىع ك مالو هلی بتان ةع ءاخو ی زە كنەد دشم مالو كند ءاخ ( مخ )

 یس هب وب څو بوبحم تباغ هک رده طع ر هشروهشمرب هد تکل عاطخر دی ورم ید
 # خر اکنادانغر یا ارا لاجی# مخنا اورسیهس یارفادف(تدب)یناهردقوح

 | تاور هلی نیتهق قوراف میهاریا یبحاص هماتفرش رد لب مال مط هد و ||

 لادو یع كن هدودع مچ نیشو یوکس كواوو یف كنون ( داشون)ردنلیا |
 ( تیب ) یاد اف ردریظن یب یرابوخ هکر درومشمرهشرب هدناتسکرت تبالو ها |

 1 * داشوئرد تسیللرکشدک هجنازاارم *ریعنکر د تسد رب نجس هک ه>نازاارها
 یمدی قرق وید یکب و هکنوچ ردکمید رورسما یکی یبسیکرت یانم هک ام
 یان تیب كن هعبار ةعطق وید رورمسم داش رولک « دنسنات تدب كن هعطق
 4 رهبذخن هاجر دور شوک آد ید هدنحرش
 وقرب هدغاط رب كعنقم نیا مکح هدفسن تالو هلتفاضا ( بش ءاح)
 نام هام هک مس وکی ارب ن دنحا هلا ه دعشو رصس نرترکح لع بوزاق
 یشیکبآ هدنفارطا یدردیا روهظ یارب هدنیمز ندنسکع هدکدتنا ع ولط

 || یدسوک هرزوا لاونموب هک قلا یدرالاص عاعشو وترپ هرب حسرف
 ردیا نایب ینا عاربصممیکتن ید بشخ هام هیآ لواو بش هاح هیوبق لوا

 + داصلا شلبا عنقم نبا بشخ هامردیآوا
 وند یا( هام)رولک هدننمان تس كن هعءطق مکس یرکبولد وب ) هأاح (

 كن همعم ءاخو یی كنون (بشخ) یدک هدنلوا تب كت هسماخ ةع

 رایضهب یعسا تنویقروب رمرلیضب هلیا؛دحوم ءاب و یعق ك هع نیشو ینوکس
 دمه راب دید ردیعسا لوکحرایضهبیمسا كفسنرهشرایضهب عنا كغاط
 یاح انالوم ردرهاظ ییسانم هماقموب هلغلوا نابات یسیلصا یانعم ك.

 ۱ *# شات دون هحرد هام نازور 7 1 تدب )ريد هدلح یییدلوا هدهاح فسوب

 | رپ د شک هامو مابس هام ههام لوا مه * بش هاج ردنا شخ هاموح
 ءاچ هلا میمو یخ كن هدودم هیت ءا و یرسسک كنس ( ماس ) هکنوج
 كفسنرهش هليا همه «نیشو یعفكفاک شکردیعسا كغاطینیدلوا كرش
 تسمالغ تن هک كلف هام هنو مایس هام هن ( تس ) یدور داتسا ردزمسا

 نس : هجزا * یهع دي روآرب عنعم هحرک(تس)یرخف سک#راکشیپ ناو

 هک زو #



 كشرو دشروخ ترمغ وا خرات ( تبب ) ربط ا وبا # مایس هوکزو
 9 داش هاحرد ناهن شک هام وعمه نودرک هام # دشت

 د( ردنا هکقاریاب یرد لوش یتابواکشذرد
 كهاش نودی رف هلتفاضا هدیسنکیا ( ناب واکش فردو ینا واک ش فرد )

 یدیشعاجورخ هن رزوا لاه یو دیا عفر رکتهآ ماننا و اکہ کر دینا یاس |
 ارنودی رفرک (تدب) یزعمربما رولکهدنح رش احح هدرا عارصم لیصفت
 هکنوج * ناب واک شفردزا نودب رف تفرك لاف * تخرف یارز یدو ربخ
 یا هم نیشو ینوکس كنافو یف كنارو یرمسکلاد شفرد هسنلوا لیلحت

 ینا )رد هنسانعم یرد یراةدناشوق هش رلکوا لر رکنها لوا) رد هرانعم ی دی |

 هدنشفردینعم عبار)ك شمع قرب نم ان هنسانعم معو یاس قلطم
 یرافدراص هنیرزوا هغاوت نعد رغغ«سماخ )زرد ید ناشفرد هسرواوا هنره

 زب ندنرلتلآ جارسوزودشتکم ب اس) هنس انعم هبرحیروسیبوا سداس )لاش
 هد هنسانعم تمالع ندکنز رهو ر ولک هد هتسانعم لب و روع یروس یواو

 كنهدودم هبتح ءاب و ینوکس كو اوو یف كنءهدودم فاك( یناب واک ) ددی ورم
 ضعف اذکردیسا رکتهآ بوسڏم هیودنکنابواک ع هبا هلا هدو دع نونو یخ

 افنآ تفرعاچردب ورح جد ناب واکس هیت ءا هدنرخآ هداتعمو كنهرف

 1 دابر یدلبا هلکنا یک احههواک ی رمد

 رکنهآ هوا نزوب هلی هیعسر ءاهو یرا هکف كواوو کن هدود«فاک (هواک) |
 هرکصندکد لیا هاش قودي رف بودیا جورخو موجه هنب رزوا لاح هکر وهشع
 ناکدرد * و لدرسرب غز كتس : یهواک (تبب) یفاقاخ ےکحرایدلیا ل ۱:۵ یک اھ

 ۳ افنآ قبسام لع ر اربد ځد ینادواکو ناب واک اکو ب٭ منکح نادنسو هروک
 لا هد ییصاردیمان هاش دای رو مش اعض )رولک هد هنسانعم كشم فان هواک جد

 تاب , كن هعطق ىم زوق نوا وید نوا هد هکنوحردکعدولسعنوا نعد یدبا

 یرول زم بیکرت هنسانعم ناصقنو بیع هذ كن هدودم هر هارو اک هدنسنات

 تكنهرفق اذکرلیدید ٤ داصصیلرا لاا هب همجم داض یلادبودیا بب رعد تبرع

 0 فیفا نالواروهشم نکلردطلخو نخ هلبهم ءاحدیدشن هجر د قت و یروعش

 یییدلوا هلیادیدشت هدعا ربصم وب ارب ی ےظان ےک تن ردءقاوو دراو یدیدشفو

 ۱ دولوآ هنسانعم ی دیا لا حب نادنخ هدر رع هلبا دی دشد ی دمه یک

 |ندرکب بن زار فاز ) 0 ودنورع اواو ا 9 ید مسا



 برض ینا عارصم * میذش اذک نارام تجزب ار اط * دوب هتفرک
 نت یزوف احط! یعسا (تبی ) كالا انس نا ضاق ددشم لاشه ر دلثم

 E كهاش لاصض ( هيبت ) سابعب هيم یربغ یزوفو # برط نم كيف
 اطا جی تولوا ادیب نا هراب کیا هدنلکش نالى هدنشاب یزوموا یا

 ورع هدننروص تبنط نوکرب هنعللا هيلع نسلبا هدکدروتکرگ ندنا

نتجز هکر دقوشردیطعض رم ض رمو هکر دید بولک
 1 : هيمو نوجا عفد 

 زا رایدلبا برج هقيقلا ق ردحاتحم هعضو هنیرزوایئامد قاشوا یصیکرا
 0 یبص کیا هدنوک نیز دعب یدلوا حیرت هک ام اف یدعا عفد هجرکآ

 هرعزور هلی ون رلیدتنایس هزایلاسقاشوا لصاحیدراررو ین ا

 | كالها یی رب یدیاراو ولغوا کیا كن هواکروب زم نکدا هرزوا ردغو رارضا

 || نک دیک ولآب وروتکن دنفلخ كنکروکی بروهتبولکخدنیرب یدیاراشی
 | وبدراو یناخحا قوا هن بودیا هبلغینومطمافو طع كوبا دز هیر دپ تقفش

 هچره بودیا لع هننسدینآ بورک هیاصعرب ینابتعس ینبدناشوق هن روغوا
 ا فرح ود نوسلکنالوا لئاقهعا و زادرب تصوشکهرعذ هاسادص دانادا

 رام یب هنشابندلجا یب دلواركلدندنلا لاح ىج دسان هلغلوازاردنازوزادنا

 ملخ ندنتخ یکاعض نوراص یک اج یارس هلبا روهج بولو |مج قلخ

 || رثترهزو حالسولردرب هلغلوا نهاکو رحاس رلبدلوا كجةدیا لتق بودیا
 یی هواک سان هدعب رلیدتیا اله هلعوج بودیاسح هراغر راکماحتا ید

 ولغوا دیشچچ نامز لوا نکل ی دیا لوبق یدنکر لب دشیا فیلکت هتفق
 هتخت بوروتکب ودیا توعدینا یدیشعارارف ندک اهضهدناتساباز نودیرف

 ]| یایتنملواو بودیارکسعرسوریزو هيو دنک ید نودیرف یدلبا سالجا
 بورحیکلوسر عاج هیشتال بودیا هتسارآ هلبارهاوج عاونا

 | هدررهظع

 رفظمو روصنمرکسع یتیدنلوب كنا هکیدزردیا داقتعا هلی وش بوروتکربار
 شفردو یتا واک شفردو هواک شفرد هغاصتسلواو یدیا رار وایبر ولوا

 داقتعا هرساک او نایناساس نرق دعب انرقیتحیدیاراردیا هیعسنوبد نان واک
 هتنامز یفالخ هنعیاعت هللا یضر رع ترضح تیاهنابدلک لر هديا رابتعاو

 رگتفزبس یرلترمضح هنع یلاعن هللایضر صاقو ینا نیدعس تقولوا یدلک

 درحدزب نالوا هرساکا رخآ یادم هدم نالوا نارا هاکت یدیا نارا

 هنیزخ هدكدتيا جاردا هتفالخ ةزوحو جارخا ندنفرصت هضق كهاش



 یناتسمز شرفو ین و اک شفر د ندر ہ دیدانفحت یکی دلیاذخا ند هرس اکا
 را دروب لاسرا ههانتفالخ بناحو هوالعو هفاضا هیهیاس « دینشاز فح

 ءالعا یخ د یراترضح هنع لاعت هللا یضر ق ورافلا رع هدنلوص و

 یرلفح هت اعمو یتا واڪ شفر د و ین اتسمز شرف نوجا ایلع لک
 رىشى ارشح یدر دنیا یسقتهن رک باحا نالوا دوج وه بو دل هراب

 هلکعیا تباصا ههنع یلاعت هللایضرو ههجو هللا مرک لع ترضح یرادقم

 متک هب هرسساک | ةنب رخ ییصاح یدسک تعفرانبد كسب نوار لبدتنا داره حس

 میسقت هدبب مالسا تقولوا هسباراو مق تاوذ فتو رهاوج ردقن نالوا
 || تفالخ هاکپ ناد رخ فو ناشورفرهوج ندضراراطقا هکنوحیدنلوا

 ین اتسمز شرفراب در وتکب وبا انشا ندیم اغ "یدانا بولوا عج ههانپ
 یدیا یرادقم یرسک ناوبایعسو هکب دیا هدینشان طاسب و «دیدنتسب رب
 عاوناو یدیاراو یوژوا نوشرا زویحواو یتا نوشرا زویجوا یرسکن اویاو
 رسل هداتش ماکنه یدیاروصم كنراکنرهدنحا هفوکشرهوللکم هلبارهاوج

 هدناتسب انمانا هناکبوروقیب یهاش تخ هننابمو بودیا طسب هناوبا یروکذم ||
 یدژرولوا باب اقص یکم دضایحر ضار نالوا لام الام هلیاراهزا عاونا

  هدانعموا اورپ جد ی داوا زارتحا ابا
 نعم هلیر هد كنيت دو دم ةدح وم ءابو هلمم ءاهو ىم كيم (اباخم)

 هک* ینکناهل د هلانزارذحرکب چ هچ (تیب )یت ىلع جش بانتجاو زارتحا |
 هغازن رت لرب تقفو بود ارادم ید مه # نکا ریشمشز كاپ یو
 ءاب ( اورپ )ر د هرهاظ تبسانم ه دنس هنایم ناینعم هج ریدقتوب رارید اباح
 یک ا باح زار حا عع هلبایع كن هدو دمو اوو نوکس كنارو یعف كن هیسراف
 درا هناورپ ناخوسزا نبا هک« دراد هناورب یشاعزا لاک (تبب )لبعام سا لاک

 | نمز نامز نامز ٭ تساورپ یب وراکشومارفو خوشو ناوج (تدب)ورسخ ری
 هحوتیععلوا )رولک ید هیانعم قلا !ورپ هقشب ندنوب * دهدرابهکل دهتسخ
 عع عبار ) ناغرعو شناد ییعع ثلا ) مارآو تقاط عع ین ) تافتلاو

 یادنا تسسو هچسارسیتعب سداس) كرو تغارف نعم سماخ) ر ورس
 ۳ 3 ده هه نو لا هارو کعت

 هدکرت هثسانعم لک « دسرع ر دموع تادارههکنوج ر دکر م( دااداهجره)

 قبقحر دهاهشتسا تادا هنسانعم هن ه دکر ام هدب رع(هح)ر دلمعتسمچ د



 .تفلطر

 5 E یه تس ین یک هوم دا یدک هد هطوسب میج

 هجره (تدس) رعاشر د هلباقم فلاولسوت فلا فاانالوا هدنتب (دایادا)

 ]| نااسج ا 9 اب عکسی دو و94
 ردز اج ید د اب دا هح ره هلف ذح لا هدول ۴ رادر وعهم | ۱

 هک ر دام ل وسوراخراخ ه دلکوک هسلوا ردک #
 نورد(تس) قییطللد مل او نورد * هخدغد ینعع ردند هررکم ظافلا ( راخراج)

 (تبب) یناعلاوبا # تسراهب تشکلک 2 تح راخراخ
 9۴ شفاریو ل د تنح منت ه درکناز * سناره ا کنم ل دراخراخ

PONزا طقف نالوا رر همت  

 هدنحرشو ه دنشل ا تن كن هءظق یت رپ ییرکب یلیصفت رد هی انعم یلاراخ

 ۱ ۱ هد هلن لوهح واو یهاکر د هليا فاکو ىع كن هدودم نیس (كوس) رولک

 | دردو كوساب ماکنهب نتسرک (تی)یذسا ےکح عامو سأب نع رونقوا
 || دنس هنس و هپراو یادغب هعشپ ن دوب # درس ماکنهب ه دنخ زا هب

 ۳ هد هنسانعم لاقص هسوکحو هس انعم قچلق عی نکد نالوا

 ۷ دان رفو لانو ناغَف ردکیکج هآ ها قیرخاح

 | ندنافا هلبا نونو یک كن هدودم ة٣ نو یرنسک كناو ( ناعف )

 رهشو راکنیربشو خ خوش نأبلول نکن اغو (تس )دا هحاوخ ردقفعح

 نون (ه ان ) ار زا مع ناوحت ن اکرت هک لدزارمص دندرب ناچ # بوشآ

 (تیی)یمظنریم روکدم ناف تعم هللا هیر ءاهو ع كمالو كن هدودم

 كناف (دارف ) یراک هوا دنکیم م داره ٭ تر هلان یدنک
 وت شاپ مه #داب_ رف تاسدز مرب هک ش یاب ( تدب )ىد ا تلذک هرصق

 كن هعطق یی درد قرق ر د-یسراف ی ج د (۰۲) داد مهاومم وتزا

 یدسلق هجرت هل ښخ ی ويش ه دي ڪ رز ولک هدنعس ات تس

 4 جارار یخ د یراق ها فات مام هراوهک شب

 ,Ey دهم هد هک هتسانعم د ند هراوهاک (هراوهک )

 ِ امر "هزاوهاکبار دهن ٭ نح“ یاربزا تساعع هیاد(تس )ییانس

 هتساتنعمیسانا كي :وکردیفاضا ب CM iA لصا ارد هل اف هدير ۶ هکیر ام هبا

 ۰ یا اقای رد اتن ابا یکردام هلباهبنت ميمویعش كن هدو دم میم مام هک: وج

 هکنوح ی ی دشفح ن د هقان ناللک ه دنسدنان تدب كن دعطق ی دی

 هک زهلباق



{rr} 
 جاراپ ) ی دلوا هم وسوم وید فان مام نوا یرلکدک كوکز ەلناق| (

  irصبا هلباق یعع هلبا چو یر هد كن هدود# ءارو كن هدودم

 دازونو «دازون نالوا شغوط یکی ك د وک ج وج ل ۹
 رم لةط عع هلا هات : فاک و یف كلادو یم كتءهدودم فاک ( ا

 ی دشاب » ىمن ل ماك دۇشرک# ادا زاوا وکه رخ (تیی)یمظن | ۱ ظ

 زرکك نکو درک هش الخ وآ ی د # «دنعارصمو م وح ص یدهاش ) | ۱ 2

 تکه ک اما روئلوا مهفیسلوا نرم تره یا ندنفل دروس ۳9

 رد للف یدلوا لقن هنشاتنفم لفط دوک س هين اث ناک« درا هقوئوم ۳

 نوکس ه دیسنکیا رس همسر ءاه دارون هلا هیعسر ءاه ( م دازو ) مظاشلا

 قرقودک و هکنوح ز دیک ره هنساضعم نالوا شغوطی ۹ هلا واو

 یعق رق هداز ید (داز ) ر ولک هدنسن ات تك هبفطق یادی هنگ

 رد ذوخأمو قشم ن دنلنفل نداز نالک « دنس داش تن ت همطق

 ۱ مهر دقم هش وا شزاونو ینابرهم ج چت
 هعطق هد ولتج مه نا رهم رد هرر دصم هک ءا که دنرخآ (یناب رهم)

 ید یاب رهم هیهماج فابرب رح عونرب ید مه یدک هدنشنات تبب كنالوا
 هنب رخ آرضاح صا ندنظفلنتخا ون هلب رل ههق كنهدودمواو كنون (شزاون)
 ا اخیتالبقتسم هکنوجردردص م مسا هلبقالا مجم نیش روسکییقام
 دم دقلا دعاوق ىف قبس ام ىلع رولک دنزاوو دزاون هادا هب چم یاز

 4 داد رونید هل هب وک اظ ی دید رکتس ی

 ظ متس ہکت وج ردلعاف منا لبا هیسراف فاک « دیسکیآراکتسو ( رکتس)
 هدماوع نایمراکتس نکل ر دتاوا لعاف مس | هدیسکیا راکوزکر د هتنانغم

 لدعب (یونشم) یمظنرمم ردسراف شات صف از نو هلس ع فاک

 * عرکرورسیاج تسنشهب# ز اردرجراکتسدیابن * زارف سو شب تواختسو
 ردیفن تادا یب هکنوج روجو لظ عع ( دادبب )ےئل رکمس ناکم خزود هک
 كت هع ط3 جم درد یرکب وید ا داد هکر لاتاودالا ف قبس اک هتسانعمال

 روفاک هنهاشداپ ر دیسارهشرپ و دن انکو یادش ید مهرولکم دنا تیب

 یدلیا محف یرهش لوا مسر هرکص ی دیا رفاکراوخ مدمهرب ی دیارارید
 چ سکرب كعد هدا ذاعم ینادان یدلوا تلاهح 3

 ارز تلاهح یعع هلا هبردصم ور ءاهدیرخ ۱ ( یادان)
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 ۱ قد ه دن رست یداح تب كال وا ه-هطق و د لهاح نادانآ

 15 4 دادعتساو ع شناد هدنناد رد هر یکی ییہ

 || ییرکبیسهدحو ملکتم *یصام میکتر دلعافمساندنظفل نتسناد ( هدنناد)

 هلبف ذح كنيس یت البةسم هکنوح ر ولکه دنشلاب تدب كن هعطق یعزوقط ۱

 هنیرخ 1 كني مهار وب زم ست اد ( شناد) رول دنناد و دناد

 دادعتساو ع عج ردر دصم مسا هلیق احلا همه نیشروسکملبق ام

 ۹6شلوا خالکس قلشاطو ناتسکنس «رییولشاط ید
 هدنعسات تد كب هننات هعطق و دش اط كنس هکنوچ ردناکم مسا (ناتسکنس)

 ((تیب)یمعتریم هکر لا تاو دالا یف قبسامییع ردناکممسا تاداناتس یدک ||

 هد وب نکل * نشلکیاجدش ابنناتسکتسوح * نودرکع بطزا بوخ مظن یاب

 كن هدودم مال خال هکنوح ردک ره (خالکس)مهفافر د هنسانعم رج هع طقم

 ردیاهدافا نسانعم ترکو ترفو هسرولوا قحال هعسا یننقره هلا هک ءاشو یعق

 تسخال ود ه دوبنمدآور د *# تسخالکنسرسارس یاداس (تدب )یمظنرم

 4 د ال ند كراویدو دال یدآ ءاراود جد %

 یراتحزربد نو اچ هدس رع هکراوید نعم هلا لادویع كن هدودم مال (دال)

 هکدنب انج دالرس ۴ یراذکب لئاس تقاط زا یمه تمه (تس )وعهر د
 باص یدنلق هجرت هل دسحیعویش نکلر دسراف جد راوبد * دالنب درادر

 کت اپ زا لبس سوپ یاپ *تسهلبا ندرکهبکتنمشدیاههضاوتب (تب)
 هکیسهجرد راویدلوا ) رولکیج د هیانعمیدیا دال هقشب ن دنوب * اهراوید
 اخ ٹل ) فیط)شاخ یتعع ینات )رارید لام دم هديب رعروق ه دیکرت
 || ندال سداس)ربمو ینادابآ نعم سماخ) هفوکشو لکی تعم عبارر) بارت نعي
 تیکرت (دالنب) رد دال جد یار كرالرهش عباس)ردشملوا فیفخت ندنطقل

 كحاغاویتاغ كن هنسنره هلبانونو یم كب هدحوم ءاب نب هکنوچر دیفاضا
 ےک تن هنساتعم ید راوید دال نب یلصاح یرءق لضوحو كنوبقو کوک

 نیفب ( تیب ) ین اهفصا "یالکیک ینی دلوا هنسانعم یاب راوپد دالرس
 دالنپ دوب دب وچ ارودع رع ی انب # دنام دهاوخ هلاقپ نادنج هکس انش

 چ زلسب دنناد یمن كسرلب وس هن ییوکیم هج
 دکرلاتاودالاینقساکر دلاح تادا (ی) هرم سهاک هتسانعم هب (هح)

 هدننما تب كن هعباس "ده طقیس هدحو ملکتممیکتر داخ درفه(ییوک )

 « یدک ل
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 ر د هبفان هحوتفم نون هکنوج ردلاح ین باغ عج ( دننادیمن ) یدک
 ٭ داب كس نس هلاکیب یی وت كاسندرپ نق یی

 یه دنرخآ هکنوحردکعد كسرولکندنقو دیاهدنقو كسندرب قنق (یاک)
 كب هلا هعطق ولد هدنقاک ةطبسلا ت تاودالاق یساکر دهساطخ هیت ءا

 ۷# اک بارخ نهو اکر اک الص (تس ) ظفاح هحاوخ یدک هتشباو 3

 ءا و لوهحم واوو یع كن هیقوف ءات (ییو )اسکبان تساکسزکهر توافت نیب
 تجر مکه چ(تیی) ان یکح هنسانعم كسنس هلب رسک كن هدودم تحت

 هعطق وید نسوآ هکنوچ # ییولوع نم هکدش نیقیوچ # ی ودو بوت ۱
 ود نوسلوا دج “هو دنسم هب هننانیلوا هتک ء ۳ ب یدک هدنسنات تدب كن هثلأت

 كنه دودم دحوم ءا ( هناکس ( ر دوعا : تاطخ ىنا ءا ی دنلوا هد ز

 داب هلبا هیعر ءاهو ی را هعف كن ونو كن هدودم ةسراف فاکو یرسک
 عاضوا ز لد یا (تبب ) بئاص انالوم ردانشآ یلباقم هک هنسانعم یبنجاو
 ٭ وش هزاتحهوش ناعمه یکناخ هکراکن ناب #وش هناکس وش هزاکس ناهج

 د یدآ كنب ی ردجزهنلیعافمنایعافم
 ویددلاذا هکنوحردلا ذمی رض هکر دق وشر دند رجالا نمره دع طق وب یھی ||

 رواوانالبعاقم نلیعافعالثم رد هک هدانز نکاسفرحر هتیرخآ فیفخ بس |
 د داتسا زا كي كي م دینشربرب ن د هجاوخ مدتشوا

 < ضام ندنظعل ندینشنلک هدنرسأع تدب كن هعطقیعْسب قرق (مدنش)

 ( زا )رولک هدنلوا تدب كن هعطقییزوقط نواوبدر, (كي)رد هدحو ملکتم
 فورعم هلع كن : هره( داتسا ) دنکرلا تاودالا ف قبسام ىلع نم عم |

 لزا کی تق ( تیپ ) یرونآ میکح رد هنسانعم هسیکر شام هدنتفو ۱
 RE داتسا "هس دوب ردن یاقج نامه # مراد ناهج

 یزلوقموب مگ (هیشن) یراوجو كالامو دبع بحاصو دیس عج رد رع
 فورح لادا هل هدنرکدتنا لامعتسا هدراناسل ودنکب ودیا فرصت
 یعوش هدنکرت نکل ر دسراف جد هجاوخ مهفاف رار دیا 9 لادیاو

 یکی نیدلوا سوکعم هدّننماد تدب كن ةعطق کت یدنلق هجرت هلیسح |[

 ٩6 دنس لکشمره دزد ادا زی هعطق
 ندشاب لاعفا ( نهم ) ی دیک هدنحرش یناونع لوا ٌهعطق ینایب (هعطق)
 ردییکرت فصو یکم شا ازم فورعع (ادا )ردی رع لعافمسا



 رت راس یجر# مروآ هج عاوج وت شسرنب فک

۹ e 

 (دتسب کردو تآ دا رهرولک هدنر- تب كنهع طق ىر للاوبد نا

 فصو دنس ر دلعاف ےسا ندنب اب لاعفا لکم هکنوج ردییکر فصو
 یتععلصاح )یدک هدنسا تیب كن هرش اع عطف هدلاح ینیدلوا یسکرت

 رد هعطقرپ دوخاب هعطق ولادار ھ٥ هدندنعیم دبا لوق لکٌشمره

 4 دنسب دوخ شک: نیسودنکن یب دوخ ندیا بک
 لاعودرد (تس )ناعم اويا فو رک عع ردییکرت فصو ( نيو

 وبد ودنکد وخ هکنوح ۴ نییدوخو لاط دوس دنکن # موم ذم دوش ی

 دوخابض اح را ندنظعل ندید نیب رولک هدنعبار تدب كن هعطق ییزوتوا

 دم ۱ رک هدر شیلا تب تل لوا ةعطق نا ردن لعاب مسا

 ار دوخ ماب (تیب ) ی دنجن لاکافنآ هتفرع ام یلعر دیکر فصو ید
 ۷# یکبات یدنس دوخ نیاابص شب وررد تفک# اوه داب زا لک یدننام درک

 + دنلب رس رارید ہزاتم یه هی ولب وب نوزوا یه #۴

 یی ی رکی وید شاب رس هکنوج ر دیکھ هلبنوکس كنار ( دنلب رس )
KA OOه دنرشاع تد كن هعسات هعطق ويد هح وب دنلب  

 هرو هاج تب ) یناعلاوبا ررب ولأ هد هروک هیانعم یکیا یدک

 8 هدش دنکرد فلزو طحو لاخ رسا ۶# ما هدش دنلب رسوح ست

 ٭ دیهراعب نایلوا ییصن یدشید اون یب *

 (دزن) 15 ترا فرح تف ادا (رد ) هتسانعم ولادارڅ

 ا راف ارد تادا ی گرج دیک رم( اون ی)

ماخ تدب كن هعطق یش! قرق وید هراچو بیصذ
 1 هدنحرش یرشع س

 یدنلوارکد هد هجرت هلتسحیعوبش هدیکرت نکل ردیسرافیخ د هراچچ؛ رولک

 یوکس كنبسو ىع كي” تسم يیز هداطه یکبار دوپ نسا ( دن

 3 1 E 9 رنزتسهردکعد یلهازاینمه نور یل و

 3 | نان یم یاب د ) نزرحو هودناو مگ یعع لوا )رد هرانعم ییا هلا هبقوق ءانو

 ۹ هه دیک لا تاود الا ق یس کر دین تادا ( دنم ) احرو © تب د اکشو

 ۳ سس تا هوم نم
 ی لاکیکشنمو دنم زان یعع و ٭ رجس ل د دود دنک هی آ

 ۹ ۳2 رد

 ۱ 0 6 لولد دوام زادلدو ناتساد
 ی تو روس

 92 ۰1 ۳و
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 هدیناث عارصموب وید لکوکل د هکنوچردییکرت فصو یزپره ندهلکج واوپ
 را ندنظْمل نداتس نلک هدنسینات تس كن هعطق یک رق(ناتس)لردروکدم
 تی كن هعطقییرب یللا هدلاح ینیدلوا مما مک تن ردففخ لعاف مسا دوخاب
 ۳۹ ندنظفل ناشاد ناک هدنسداس تد كن هعطق وب (راد )رولک هدنعناس

 كن یلوا هعطق هدلاحینیدلوا ییکرت فصو (رب )ردغفحلعاف مسا دوخاب

 یدنلف هچجرت هلیعوبش هدیکرت نکیایسرافربلد هک اماف) یدک هدنساخ تنی
 ٩ دنیم همالغب هدنسانعم بلق ر دلکوک لد

 هدنناذ رارید *اروب ید لکوک هدیکرت هک بلق هليا مالو یرسک ك لاد (لد)
 ترضحژردپا فی رمتوبددیکب قلعم لکشلا یر ونص کرد هراپ تشوکر

 شمانو دیکچ نوخ هر طقکی + دندز حور كرب قشع شینرس (تدب )انالوم |
 قسام للعردیهن تادا هحوتقعییم هکنوحردرماح یهن (دنم )دش لد

 كنهعسان هعطق یسبضام یک ترض احر ما ند ندیدنب دن ۂطیسلا تاودالاق

 هک یدشفلفبهتبشیانکیدلوا شلجآ یدک هدنسداستی
 رضاحر مان دنرلاظ غل ند اشک د وخ ا ند وشک ه مط كنهیسراف فاک (شیاشکر )|

 هدنیاشکز عاف مسا مکتن ردردصم ےسا هلال ا ھېچ نیش .روسکعیلبقام هار

 دهد دیاشک ( تيب )یمظنرم ی دک هدنلوا اتد كت هعطیم درد نواوبد

 مسا ندنظفل نکسب (هتسب) ادخاب تسردرکدوش تا هدیقع * ادخاراهراک

 ۰ |هلتسانموب یدکهدنسداس تكن دعسان هع طق یسیضام میکتن رذلوعفم ,

 دمه بابحالا دفع یناذکل ید هتسبهدهرعش نالوا طوب رم هی قیسوملوصا
 عج یناذکز رد هتسب یدک رارراصرب رح ناولا هنر هراپهتخت نوجا شاق جف

 ٩ دنب راولش ردروقجوا هرکیدآموکود مه
 ۰ غاب ییحهدقع یعع هلا اهراهظاو یرهرسکنارو كنهیسراذ فاك( هرک)
 یاعلاوا رد دّسسهرک هب هدعع نالوا هدفاشوقو هدروعحوااصوص> هدو

 راولش)شناهنب مک ح اتفم هدروآ فکب × شرون درپ دنبهرکدا دداشک(تبب)
 هدنلوا تدب كن هعطق یع دب قرقوبد نوطراولش هکنوحردینکر فصو (دنب

 یانعم افئآ هاب قبس اکردففحملعاف مسادوخابرما ندنظفل ندیدنب دنب روک
 یناصعلاوبا یدلوا بلاغ هدروقجوا نکل ر دکعد ی الغب نوط یسییکرت
 * نسم ملط مرادو ناکیاش نک * دوب هرکش قنم هتسب دنبراولش (تیب)

 + رد هل ذب هغیطلو دنخرکتردکلکولناط
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 رکش و رهام هدنخ (تدب )رعاش دنخر هز یدضردییکرت فصو (دنخرکغ)
 | هدیکرو ه دیسراف رکش هکنوج * تسادنخرهز نمرها هدنخ * تسادنخ
 ۱ ) رهز) )زرد دنقورکس هدب رع ر در اجهد هلا فاکدیدشت هدسراو نکلردقو ۱ رعم

 ندنخ نلک هدننمان تدب كنهعطق یینزوتوا (دنخ )زرد ےس هدب رعردفورعم
 ندنظغل ندیدنخنلک هدنمخا تس كن هعطق یش! قرق دوخاب ن دنقل
 یوکس كلا ذو یرمسک گن هدحوماب(هلذ)ردففحلعاف مسا دوخ ان رض احر ما
 رد هنسانعم ییابساشیا هدیبرع نکل هفیط) یتعع هليا هبعسر ءاهو ی كمالو

 + دننعشا رو شیر هدنخ مه هلبا ارهتسا كلوک
 | حالطصا هدانعم وب ید كلوک هلاقص نالوا یسب وغل یانعم هدیکرت
 | مسا هرزوا یس هفیص سما دنخ هکر درایفاضا بکر رانو هکنوج ر دشلوا

 ر ولک هدننلا تب كن هع طقیعچوا لیلا ويد لافص ( شیر ) ردر دصء |

 + كعد قعوط بودشیا ندونش قعقوط ناشاد #*
 ردردصم هتسانعم قعوط هلا هم غم نیشو یعق كن هدودملاد (نتشاد) |

 عطق دياب خرجزا دیما ار كلم (تس)) نالسهحاوخ نەم درک س وسع رک

 | هب هلمهمءار تاهمج*نیش ینالبقتسم * نتشاد دباب هاش دنع“ درکرب منج* درک
 هلن را هک هدود# ن نونو كن هم نیش ( ندونش)رولک دنرادورذاد هژملادبا

 ۱ یمظلرم ردردصم هنسانعم كعالوق هک نوط تودشنا ینعب عاما ینعع

 1 ناز رکقرس هداهنونازپ #* ناهج را رهش نح نآ ندونش ( تس )||
 ۱ یلوالا دعطملا س داس ی هناب قبس ام لع رولک دنونشو دونش ی العتسم

 ۱ 4 دنپ ی دلوا تص نتفری ذپ كم لوبق مه #۴ ۱

 رو ی مک کت هدو دم د :مج* لاذو ید ت 7 : هیسزاف ءا ) نفرذپر) ۱

 ساق دوخاب ر ولك دنریذپ و دویفپ ذوذشلا لع قالقتسم ردردذصم یف |

 كن ونو یعف كن هسراف هان دج ) هلوا قتشم ن دنظفل ندیریذپ هرزوا

 رولک هد هتسانعم قلباح یک نغز یدمه نععصن ییعع هلا لادو یوکس

 + هلوا یوخدب هلوا نیساعاطا کر داوا شک رس
 شخلوا عطق فرع قح رولوا تفص هناوبحو هناسذا هدانعموپ (شکرس))
 شابرساریز هنسانعمییکچ شابر دبیر فصو هدنلصا رد شکر س هد هلق

 هدنعباس تیب كن هعطق یی رق شکرولک هدنلو| تیپ كت هعطق یی دی رکی وید
 برطع یکیا یخدبه ردففخت لعاف مسا دوخاب سما ندنظفل ندیشکن اک

 < راو#



(1$ 
 ریظن ېب ه دنران ام ز ی دیا رارید بکر س هنیرب و شکرس هنیرب کی دیا راو

 فصوندنلیبق مشج هایس هدنلصاردیسرافیخد (یوخ دب ) یدیا راداتسا
 هدنلوا تب كنه طق یس زوتواوب د انف دب هکنوح هنسانعمولتعطانفر دیکر

 رولک دن حرش ییباس تیب كن هعطق ی دی یللاوید تعیبط تحج یوخرولک
 ۹6 دنن ممژرروا لیس رد هلس قرموب تشم

 هدي رع هکقرموب هلا هبقوف ءانو ینوکس كن هبجمنیشو یم كو٣ (تشه
 یتح هحارو فک عع لوا )رولک ید هياتم جوا هقشب ن دنوب رارید همکل

 ردکعید باف یس عی كلدناربج نعم یت )اربد یشمو تشمکی هدنماقم جوار
 مالو نیس (یلیس)ر در دصم مسا ندنظفل نتشمیمی نديلام ییعع ثلان)

 تسار نیرافمراپ مدآرب هکر د هلهجووب یی هلب  هسک كنبت دودع
 طاخ هماعررروا یراو غبت هب وب كن هسک ندیا اطخ هلبا فک هرن بودیا

 یلیسب * دنکن بس تسدات دومرفب (تب)یسودرفمیکحژرید هچبط بودیا
 (تس )ییئاهر د دهاش تس وب هند دلوا هبط نکل * دنکی ین شهک افق

 هکنوج# ربل د شهاک دیص رد هولج دشک * رشز لسوج ی ازغ هدروخت
 هلتس د و فک قجنا ر دلک د ظ و قمروا هزواروکذ م هج و ندن السرا

 | (,دننز ) ذکرلا تاودالاین قبس ام یلعز دل اح تادا (یع )رروا تسار

 ردا عراضم عج ندنظعن دز نالک هدنعباس تس كن هعطق یف رو

 ٩۶ ی دزیدش هزغا رو اکت ی دلوا تآ هغروب #
 هجاوخرولک هد هنسانعم تآ قلطمیک نی دلوا دنسانعم نا هخزوب( رواکت) ۱

 شذاویح باد ر کنار کی شتاب# دنامیموارب زب رواکن شخر باتز (تبی) نالس
 هدنربخآتس كنهعسات هع طة وند ششوق كت هکنوحردیسکرت فصو لصالاق

 | رولک « دنربخاتدب كنهعطقیمدب یترکب قر هل وایکرت فصو روآ یدک

 هنسانعم هک شاربزاموعزریدهئاهایسره لوکس كنەدحوم ءاب ( زیدیش)
 تا یک بسا هل همجیازویرسکنهدود+لاد ززیدردیمزالءایسندنغیدلوا

 ؟رفن-*دندزرز باکر بشیدشزپدشیب زا (تیب)نالس هجاوخرد هنسانعم
 ق كنا وصخ كزب ورب ورسخ یجد مه ٭ دندزرب نیر ز لعن ارناعا كنخ
 بولد شمرب و هورسخ هکر د نر رشبس ا مانهدسر قلا مچ یدیاز عاب هکر دیعسا

 یاجزا تسجت # ریندش دنبشب نهم نازی ورپ وج(تیب)یدلبا سمت تیوب
 نالواهداندتاروکذم هکر دروطسم هدیرنط رات هدناف )زیدش تسد ردشو
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 ردقیعورب وق یا لرلنآ زاسشورب وقو یدبا كکوب شراق ترد ندرلبآ

 یدزرروالعن هلبا محم یکیا نوا هنءاارهو یدرروط كلوب يکياویدیاراو
 هدک دلواتارول رسیدرب هسلآ اعطیرهویدیارربدیاکا ندنماعطودنکو رخ

 9 دنمهردنآ هلوقو راوهر ولنکشا تآ بسا #۶
 هتسانعم تاقلطم هلبا هدحوم ءاب و یوکس كنبسو یعگكن هرمه (سسا )

 زن وا اندرا سر بج اه نوک زاوهر) یک نرو
 قبسام لیعردتفصتاداو تست تاداراورولک هدّننما تدب كن هعطق یی ر کس

 ]| رد دوب #راتفر سوخراوهارواربز ( تدب )یم ظنرم کرا تاودالا
 + نادم نیردمشکرد بدا نانعزا هب (تدب) ورسخربم ۷# رابع دیدن اص

 كنونو یر هعق كيمو كنيس (دنمس) تسرا وهر یاب شزارفو ببشتهک
 مکح اموع هنسا نعم تآ اص وصخ لری هد هتآ هلوق ها او

 میز ناسرت تخانیمه ۴# دنس بسا یزانربا هتسشن ( تد )یسودرف

 ۱ 6 شعا ناقهد یبحاص زوس یکم کلب اراب وک
 زا هلنانوتو یعق كن دودع فاقو یتوکس كناهو یرسک كلاد (نامهد)

 كنهرف زرد نیمیب و مگر ایضعب کا هک هنسانعم یحاص زوس رب د وک

 فرصت ودنک موحرم 1 اشاپ لاکیدلنامسفت وید هتسانعمولب وک هدن ر وعش

 ه د ناخ لصایدیاناعهد یسبسراف ردب رعم ظ) ناعهد هکرروب هلرصاح

 هیرق ه د ) هنسانعمسنیر ناخ هکنوچیدئلوا عدقت هبلا فاضمقجلوا لع
 ىوا ضب ىلاحت هللا هجر نيدلا دعس نيعقحملا ٠ دع مک هتنر د هتسانعع

 م دعمو ةب رقلا نشر نامه دلا هس هرابعو ر دشعا مش رصد « هدنسهشاح

 ۷# ینارکرد نامه د تع دیآوح ف )یهتا برعم وهو ٌهعاررلا تاععا

 یدروتک دهاش ۵ :ساع دم حلب وب هداژ اّشاب لاک *ینار تفحرب دوشلئام شاد

 ول وکق جا زالوا مھف ق لوا سبر ن دبى هکن دروس موحرم یروعشنکل

 هلیوشریقف یهتنامروس تفج نالوا سابر ٥ دیوک هکنوح رونلوامهف یسلوا
 ۱ ردرهاظرظالاقم منریب یني دلوا یسانعم سری دار م كلرعاش هکمردیا مهف

 رسعن ول د یحاصزوس نالوا ه دنسانعم سر ندلجا وبریین, طا نامه

 العر دراو تراشا ید هقیفوت هدننایمیکیا وب دنت مان ب یدایا

 هک دنکه دانعلوا مهردیوک كاعد هدواتسور #

 * اور

 | ریدر د هدنامرکر هششاط لوا الاحی دردتبا رب وصت یتروص هفافشرمرمرپ
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 هی رق عع هلبخف كن هبقوف ءانو ینوکس كنپسو یم كنهدودم ءار (اتسور)
 رد نطو دمآلّمع روک # اتسوایاونشرب هدب لوق (تبب )انالوم ترمطح
 دا رو یاس دا ات د هدر آهدنزوض یکاواتسر زسواو هدنو# اتعوو
 قاتسر بودی ابی رعت برع ردراو تغل ترد هدنوب هحردقتډ ر د راج ید

 هکرروبب بو دیا صاخ فرصت ید « دنوب موح م هداز اشاپ لاکرایدید
 ر دردصممسا ندنظفل نب نسر تسر هکنوح هنسانعم هعر)ماتسورلصالاق

 (هد) ر دففح لعاف مسا دوخاب ساندنظل ندمآ دوخاب ندیاهلبادمیآ

 ترضح هنسانعم هي رقردغهحم ندنظةل هيد هلبا اهراهظاو یرسک كلاد

 :ک قدور ی رونیارل افعال دنک 2 قجلار درم نوحو هد (تس) انالوم

 هدا ۳ هیرفیک  د هلبالادوینوکس كنونو ی لفاک (دنک
 هکلب رلب دلب اماراب دتیارب یت هتسانعمیوکت غل بایزا یدنکهکرید موح رع
 یدیادنکرع 2 ام کد یقرهسدهاش هنساعدم ول رد هنسانعم رهش نعد هنیدم

 اپ نوجا هب راحرب مانرعس روپزم رهش اریزرلیدید دنفرعس بو دیا بیرعا

 مدتتهیلا فاضم نوعا قل وا اع هدعب بولندر ع“ دک هد مما لوا ردشلوا
 تض رر دنکسالا دن راج مسار عنا هکشهزاب ه دنح رات ن ناکلخ نایدنلوا

 اها هنکساف ةفصرهاظب ا ءاوه تاذ اضرا ءابطالا فصوف

 ندیسو رس دلب لوه هن اکف هنیدلاوه یکرتلاب دنکو ةنیدم یب تباط یخ
 ردلکد مزالقمالواهنسانعم هب رق ندقلوا هلب وب نکل یهتاردناشید دنقرمس
 عبات هتغل باب را رب شرظان لاح رهب نوچ ااا رشم ه دننبب یسکیا هکزاج

 CE لوا) رد هیانعم حوا ۳9 ندیوب هر د هللذ یدلوا

 رارفنعیزپ رک عع ثلات ) تعارح نعد سد ر عع یان )ر د دنف نر عم

 + تفرعم كرونرکوا رو هرزوا شاب كغیآ 9
 + دناهنرسربارت یابزمه یزومایرک # 1  ردرسفتو هجرت

 یعکباقرق ( یزوماب ) ةيکرلا تاودالاق قبساکر دطرش تادا (رک)
 ر دبطاح درفم عراضم ن دنلنعا نتخومآنالک « دنعسان تدب كنهعطق
 كناه (زه) ةطیسلا تاودالایف قبس کر د هلص هدحوم ءاب یک هدنلوا
 ار شبح اصزمه (تبب)یمظنریم تعنصو تفرعم عمل ارو یع كنونو یمن
 كنهعطقیجم دی رکی وید قابا (ی اپ )یعدادنک ارناسکنایم * یم ملاعب
 یدک هدنحرش یلوا تدب كن هل هعطق قیفح (ارت ) رولک هدنعبار تی ||
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 نر هکر لاتا ودالاققساک هنس انعم لع ردالعتسا تادا ( ربر) ےھذاف

 نداهنهلپرسکت نون (دهن) رولک هدنلواتبب كنه طق ی دق یمرکی وید شاب
 لرید طحو عضو هدییع « دنماقم نداهن ر داغ عج عراضم ن دنطفل

 هک ذاذلتسا ییکهکش ناوخ لاذر د هعطق $

 یبدوفوا (ناوخم ) یدک هدنحرشیناونعلواهعطقینارب (لاذردهعطق)
 اا رع هبجنیشحوتفم یلیقام ی دنرخآیدک هدنسداس تبب كنالواهعطق

 یک اضیا ساک ردطبر تادا (هک )ةطبسلاتاودالایف قسام لعردُباغ
 لاعفتسا (ذاذلتسا ) رولک  دنرمخ | تدب كن هعطق یمنزوفطیمرکب وید كاسردیا
 ذاذلتسا هکوقوا یهعطق نالوا ه دنفحلاذ فرح نعم لصاح) ر د ه دننزو

 ٭ ذاقشا هجن ع هک یا قازوا ندرکرود ۴ كس « دیا
 تیب كدعطق یی رب یمرکب ویدقازوارود هکنوچرد کر مردردص م (ندرکرود)
 (ذاقشا )رولک هدننمان تدب كن هعطق ی دی ی رک وید كا ندرکرولکهدنعوار
 دعب رد ذَمش هلفافو یعکكندجج*نیشیسالث ردسع ردصم هدننزو لاعفا

 هک دابن هدانعموا ندینح هغغا دلق ید هنسأنعم

 | كن هدو دم * دحوم ء ابو نوک س كنونو یمط كج ( ندینج )

 یعدقن هرزوا هدح وم ءا كن هدودع نون ه دی رعردردصم هلی رک

 یوب ابص ( تس ) ناس دجاوخ ر دف داره هت ڪرح زاربد ذابت هلا

 ندینچ لاح هکرحسب ات تشادن شو د هکدوب هدیود نادنحوت

 ٭ ذاح ذح ینعپ هیروب كپ هکواراتفردوز
 عل رسرسیدیآ دوز راتفر یلصاردبدبکر ف صو یکم مسج هایس ( راتفردوز)

 بلا عير سرخ او يدقتلا دعبف یدک دنا تیب كنه فعطق ود كروب
 راربد ناح حمل ا هل ھم ءاح یا هرزوا زو لاصلص هد رعیدلوا هنسانعم

 :  ذاوحا مه هلتعرس كع روپ ندرک هپ وپ # :

 هتسانعدعارساو داوحا هدننزولاعفا هدر رعردکر فر دصم (ندرک هبوب )

 [| قیسدق (ندرک)رولکءدنباس تیب كن دعطق یینرکسیمرکیوبد كلبهیوپاریز
 ید كن هلمهم ءاحیس الث هدبب رعر در دصم هدننزو لاعفا (ناوحا) افنآ
 ردهیانعمرب هبف دی رهو یال هدنولا لصاحردیاتشو تعرسیعع ذوح هلباواوو

 ِ + نوقو ییک كن هک رارید هکمرکندشرد

E 

 ۳ ۲ راتفر رولک هدنعسات تدب كنهعطق ی نکسیمرکب وید زمت دوز ارز هنسانعم
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 لوخد هدېب رع هنسانعم ك مرکو ری اردبکرمردصم هلن وکس كنار (ندشرد))
 ییبار تس كن هعطق یھ | قرق وید نورد عع رد ارز رد بوقوو
 نتمیسداس تدب كن هعطق خشب قرة وید كتکو قاوا ندش رولک هدنحر 1

 ردیبک لوخد هدانععو نزو هلیا هدحوم ءاب وف اقوواو (بوقو)رواکهدنحرشو |[
 + رافنا كمروک ەد شعا ندنارذک #۴

 كن هدودم ءارو كن هم لادو یع كن هلسراف فک( ندارن کل

 ردب دعتم ر دصم ن دنطْمل نتشادک هلل رسک كن دود نونو یرەغف|
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 رربد كمراکنوا هدیاتفحردذوفت یس الت هتسانعم دافنا هدنیزو لاعفا هدیرع | 3

 < هقش هقشو تل تلر د همد هراپ هراپ ۱

 هنساعم هراپ هراپ هلب رلت وکس كنيتقوف ءانو یر هعق كنمال ( تل تل ) ۱

 زوقط تا طّعف ردررکم ظل ار ز رب د هقشهعشو هعطق هعط هدس رع |

 ثلان ) قمروا نعي برسض ینعع ینا ) هقشو هراب ینعع لوا )ر د هیانعم

 یدانفومق سداس) باوصو تسردقعع سماخ) یزب ناک عبار ) زرکییعع یک

 مکش عجب عسات ) هنس انعم كنوک نما )ر دیمسا هناخ دوراب عب اس )

 ډچ ذاذج هدانعموا مه هرارکی وهم هجراپ #
 هبا همسر ءاهو ۳۳ ءارو كن هدودودع ءارو كفاك( هرارک ))

 هلا هبج*لاذ یکیاو یعص كيج هديب رع هنسانعم هنه ڪڪ هماحو هحراپ

 ممجا ین ام ڪ رد هیانعموپهلبا لاد هدنماقم هینان ءار یخدمه ارد ذاذج

 رد ها لاد د نم نالوا هدرم دب یح

 هک ر دیک هراع هک هتولک یدنید هغواق ۴
 هلآ هعسر ءاهو حق كن هیقوق ءایو یردعص كن هدودممالو كماک (هتولک )

 رد هنسن نلیک هشاب قلطم هلحصهراع نکل راربدهرابعو هوسنلق هدس رع هک ق واق

 (تبب)یفزوس مب کح رد اجهد.ظهل فی .رعت یدو هتشانوسلوا هسرواوا هنره

 كبر ن هواك نایفوص نوج#*وت سابل دش هیس فوصزیدش قوص

 داوشء مهروتیدراتسد هلندا | كغراص#

 هلبا وارو هضم نیو یری ا رم بد

 ی دعس حش رب درانسد هد هلاع “دو هر هعرقم ىج دبش هنس: انعم ذاوسم

 لصالاق راتسد یروانرب تعسرت #رازاپ رد هتور تسد یهب د یا ,(تس)

 | یی دب ی رکب وب د لا تسد هکنوج هنس انعم رروتکل ا ر دینیکوت فصو |



 دوخأب سهآ ندنظفل ندب را هلی هره دم (رآ)رولک هدنعباز تدب كن هعطق

 نوجا دناوف رثکت هکحرب رجلا مظانلا ر د هللف رد ةف لعاف مسا

 یدلبا رقت هلا هر وهشه رغ تغل ه ديب رع یراتس د طظعاو هت ولک طفل

 ۱ 3 ی اهر همل "روق ی دلوا

 هکنوح هنسانعم صالعساو تاج هدب رع ر دکر هر د صم ( نتفا اهر )|

 . رولک هدنرشع یداح تس كن هعطق دب ىلا

 46 ذاقنا هلبوا ن دیناهر همراتروق جد
 | ندهر هلب رمسک كنهدودمنونو یراههف كن هدودعءأهو كنار ) ندناهر)

 اصن هک ذاغنا هدننزو لاعفا هلفاقو نون هدس رع ردیدعتم ردصم ن دنظفل

 ناهرژا,دناهر یناوتوت *ناهحراکز ار هتشکرسنم (تدب) اظن هنسانعم
 ¥ بوبعر لدرغ هي هسي نالواقاقروق راد دید *

 زرد فاخو بوبعر هدیع هلی نوکس كنارویضش كن هم نیغ ( لدرغ )
 رد كروب و لکوک لد ه.ش یتعع رغ هکنوح هنسانعم رول هبشردیکرم لصالا

 یکی کیدنید لۆ فدارماکا یک تن یدک هدنشلان تیب ك :هعط یم دب نوا

 لدرغ هک * لدزشزا نادرهراکدیابن (تدب)یمطع رم هنسانعم هودرتش هکنوح

 هدنزوروفصعهلبا هدح وم ان د یکناو نیعوار (بونر) لبقم دن دشابن مه

 ۱ +¥ داعم هدانعموا ندیهانب هخامعصید ردطوصم

 ۲۲ دود یردعق كن هدود# ن نونو كن هیسراف ءا ( ندیهانب)

 یسودرف مکح نام ااو داعم هلعم ےف هد رع رد ردصم کا

 و دهان ر نادزرب ۴# وا راز اب كين ودې زا دیدب ( تدب )

 ۴# سۈدردفدا ره I یدندډ هغعاب

 اردردصم لب مک كن هدودم ءاهو یف كن هدحوم هاب( ندیهب )
 ر دن دنوب یرببعت سادم هشوپ اپ یتح رارید سود هدنب رع

 6 ۲ ۳۹ زاوصتسا دوز زورف ید هعالوا بلاع ل

 ۱ تیم جم وا ند هعّرسم "هسچنو رد سا عاطرب ز زورف

 E وید قلوب نتفأب یدک هدنتیب یجکیا نوا كن لوا ٌدعطق وید قاروق اهر

 2 هد یازو ین هدودعءارو یوکس تن ءابو یك ناف 0

 ۱ ا یخدیه * تاوررمخرف معوالآو تہ ٭ تاري نشور ا
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 ردشمر وب ( ناطیشلا مهیلع دوعا ) یاعت قح ج9

 + رکشورش مزوس هلبا یبرعو یسراف

 ,لن هحاسد ین رع هدنحرش س ییزومط ی رکی كن هجابید ( یسراف )

 كن هعطق ی دیزوتوا وید دوس ( رش ) یدک یرلنابی هدنحرش یهسان تیب
 فورعم (رکش ) رولخحح ه دنعنار تاب

 + ناذلتسا ردبا هلاسو كدوکن اقوا
 (ون) یدک هدنتمات تبب لا سع "هسداس "هعطقوید قحوح ( كدوک ر)

 ويد ل ( لاس ) رولک هدنسنات ٽيپ كن هعطق ییدی قرق ويد یکی ||
 هرادقم ءاه هیعسر ءاه نالوا هدنوپ یدک هدننمان تد لرشع عیار هعطق
 هحریدقتوب یدک هدشناونع كن هعطقوب ( داذلتسا )ر د هیت ءاه برق

 ظفحاف ر دراو تعنص یک ر دصلا ىلع زعل ادر هد ههطقوب هک

 4 راش نیکنر همهزا ار هّئار هعطق

 ردلوعفم تادا ( ار )ردکعد هعطق هب وسنم هیار فرح ( هار هعطق )
 كن هنمان هعطقوبد به ( همه ) هکرلا تاودالا ف قسساع نم قع (زا )
 هدنتخرش یار کت دنا فعطق نان( نیکنر) یدک غ کسب
 نعم لصاح ) رواک « دنلوا تدب كن هعطقوب وید یاص (راعش ) یدک

 یاصاسزو ولکحدر ندنس هلج یی هعطق نالوا هب وسنم هیار فرخ

 < راهچو راچ ید هدرد جوا هس ودیکیارب كي
 ددادعایئارم لوا هلیس هح رص هحصقلن هیت تانثم ءا هدنلصا ( ك )

 * مد كی هظط كيب تعاس كب (تب)رعاشرونلوا ظفلت جد هل لاما یھاک
 ردهنسانعم یکیا هدددع هلی كلاد (ود) ماع لاوحا دوشم نوکرکد

 راح عا شا نوحا نزو تژورض یھاکه علوا عاشا واو هکردوب یعصقا

 درک مه طقن نفع هدنش(تیی)یدسا مکحرولوا
 ۱ منودممرد كننهآب ش»

 هدنسهفاق یورو یوم توتلوا قلا ءا قرحة ارخآ کر ولوا ی هاکو# درک

 ناهجت دوخ# دوب قاط یکی ز خاورو قاط (تبب)لیعمسا لاکبونلوالامعتسا ||
 واو هتملاهدقدلواقحال هیردصم ءان هنی رخآ یهاکو *یود تسدوبن قاط |

 هک دش نیقب وچ ییودو ییوت تجزمنکه ج(تب) یاس مکحرولوا ها ح
 لبا هیعسر ءاهو یس هلاما سسکلاو علا نیب كنس ( هس) ی وتوت منھ نم

 ردي ر دو ا 6 هال )را دما دپ رب رهش دا تر ۱
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 لثمو هنسانعد تو تدومو E ادب تاسحو دلع هعسد ن دنوپ ردرمآ ِ ۱

 ا یرون a رایعع هلبارو یعف كن : ودمرت مج (راچ)ردطوبضم

 نااخ كياب دیشروخ لد *ردمراچ ج حرحرصع شاار فسول نس>ز ز (تبب)

 قدرباو قادر دم رولوا هدففح ندءراح هعسد ن دنوب # یاعلز درد

 یرادعق لز هذودعءاهو كن هسراف مج (راهج) رولک هد هنسانعم نیلافس

 د 2 هدهتسانع» ناطرسیعو كح رد جد بش دعا ! رام یکراج هلا ارو

 _ راهش یاص یدی تفه شش یلاو شب ا
 e 7 بهاره هل مج و فوکس كونو ی كن هيسراف ب(مب)

 | جت یون دیک * ج چبا راج تیر یاش خش
 1 هدیاتفح دادعا ار٣ هاا تس نع هلا همنات نشو ی کب ےگ ن نیش (شش)

 سابق | 3 وب یخد الو كياالواحوا الواتلا هدکعد هلل یستلا زرید واتلا |

 ندنظمل نادب راش هارعض لز هم نی (رامش) هعبسییعک E (تنه) ۱ !

 رولڪ هد NE حرج لت یسلاغصو ۳ DETTE امو

 ی و 1 ۱ ماع ردنوا ید هد زومط ۳ تشه *

 هتسانعم تذج کیم بس مکه دادعا ید دا زا هنا عع خف ( تشه )

 ۳ ]| .دیندچ هعست عم هل دا اهراهظاو یعص كنون (4 ) رر د تاته د تشه

 1 .* هدزپار را هدرپ هنب هن (تس )رید هدنفح الفا هد هراس هعبس راربدزوغوت

 | :رشع ع٤ هلبا اهراهظاو ی كاد ( هد ) هدرپ ارتهژوغوت ارحا رب رب
 | ردرضاح سا ندنظءآ نداد جد مه دادعا بنا مهزا

 . + راو هقرق لهجو یمزولوا یمرکب تسب 9۴
 نم ا هبقوف ءاتو نوکس كنسو یرسکح كن هدحوم ءا (تسب )

 ۴ ید تنس هلبا هدو دم هدحوم ءا لصا دادعا هک دوفع زا ن شع

 1 تسب ولطم ناوج هلاس تسب × تسب وبحم هچرک هلاس هدراح(تس )یناعلاوبا
 / كناهو كنهسراف مچ (لهحر نیثلت ع هل ٤ کا هدودم نیس ) یس)

 ررید ید لج هلبطوفش كناه هدنوب نيعب را یتعع هلبا مالویراهرسکح
 Rl 4 نا روند تصش ید اجا هب لا

 رز تم هسراو محو نکس كنوئو یف كن هیسرا ءاب ( هام )

 یھ كن هجم نیش ( تصش ) هینامن دوقع زا نیس یعع هلما اهراهظاو

 هبا نیس هدنما ەم داص یعصف نیتس نع هلا هيقو ءانو ینوکس مت



4 6۷ 2 
 یخدهیانعمرکس تسش هلا نیش هقشب ندنوب ر د هلیا داص یعوبش اما تسش

 كخمراپ ساب ینات)ژرانوط قلاب هلکنا هکر ویت هج رک !یرلکدید هتلوا لوا )رول

 ع٤ سماخ) نامهاررانز عع مبار) داصفرشنیعچ تا ) یرب نکح
 نسر هقلح نعم مباس )روبنطرات عع سداس) ژرالاحزاس هلکن آهک ارضع |

 ناب وب ۶ یوسب کو ناریلد فازنعع نمانرلر هنشیاثاو دنک هقلحو

 هک رادمان یا هرف دژ اب داتفه هش

 دادعا هبا د وقع زا نیع بس نعم لف كنامه (داتفه) ِ

 * دون هخلواناستط ید دانه هزا سکس

 نیعسن ییعکهلبا لادو یر هحعف لواوو كنوندوننینامن نع هرم كناه(داتشه)
 تحرناهحزا* دون لا و رعدسر نوح (تدی)یمطنرمم دادعا بتارهزا

 هک رازه هلکه کس ه دساص رولوا زوب دص ۴# دن یناکدنز

 رمخ "هریزا لدتحارز (تبب )یروهظدادعابمارهزا هلام نعع هلی (دص)
ESEN 3ام و در هرم مط هدیاتفح* ددرس  

 م دقاندیو وند زال وپ داص قر هلوا يلصا هدسراخ هکنوح ها نیس ییصف

 راز نھی دره دادعا ب بئارمرخآ فلا عع هلق ( راره) یدئوا خرصن

 سوفر_هبانم هللب رولک م دنرشع سساخ ترب كنعطق ی قرقوید لبلپ
 دص(تس) ظفاح هرزوا تدترت هبانعمیاوب رار د ناتسدرارع داکار دراو

 ازاراره دیآ شوپ هجارنبیلدنع «»تساخ رب غرم كناب و تفکش لک ن ارایه
 ٩ كيراح یرب هددر د یکی هس یرب هدحوا ۴ دش هج

 (كيراح)هنساضعهرب هدحوا زض هت ءا كب هس هلبا هیت ءا( یکی هس )|
 رزوب مکع هتیر د هرژوا ساف و یاشاو يک راحو

 ٭ رارق كسرولبق ه دنوا ان هرزوا سابق وپ به #
 اذه ىلع سقو را رب » كب شش هرب هد يتلا كب جم هرب هدشب الشم

 نوهرح + نامه كسرونک ممرب «داحارخا ۴ ۱
 اکو ۳۹ لج

 مهد ه دنر یحتوا مراع اح هدنعاقم ی در رد ( مو د ) هدنم اتقم یی مکنا ا

 هدنرلء هاعم یلاثما و یمجواو یمکی هدسراو دعاة لرد حساب دنرب هرکی

 واو موسنکل افنآ تفرعاکر ردیا هدانز ےم موعصم یلبقامرب هنیرخآ د دع
 هنگ رقص "هرسسک هیدتعشءاب ما مایس هنسانعم یک جوا هاب هموعصم هی. ره هدنرزوا

n 
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 تاذلاب درک ر دکعد دادعا دارفا هلیقب رطزاحت موج ندداحآی داع لر یخ

 یددعهدیرع لب دن نوسلو اند هیددع دوقع رک ن وسلو اند هیفرع داحا |

 شقو رولوا كید ی دردو جوا را عباوو ثلاث الثم راروق هتنزو لعاف |
 تسر د ر دنوتب هیت یسب زاد مرا ۷# هراس هيلع 4

 ) نت (تیب) یدعس مش ف صن عع لبا یمو یرسسک كن هدود نون (می
 اقلطم هبا همسر ءاه( دی ) رکد من دنکناشب ورد لذپ * ادخدرهدروخرک
 یکیارب ین ین نوعکنا صن فصن رکو نیصنمامن درکه نسانعم فصف

 یدض هک خو نوت هلم كلا د (تسرد)) یدلیاریسفت هلرالامحا هیانعم |

 رابو د هرک یکیا دنج كعدردجاق یسیاص هتسانعم تسکش 46 |
 دادقلانع لاوس ىب هلی لادو یتوکس كنونو یخ كن هيسرافیج (دنچ) |

 را لد مع فک د نچ ( عارصم) یعصقازربم رونلوالامعتسا هدیرعو * د ددع

 هرکراد افنآ قبس دق ود ارز هنسانعم هرکی کیا ) راب ود) م دشىراوخ نازاوتا

 رولک« دنح رش لوا تس كن هعظق ی دب یمرکب یزانغف قاب كراب هنسانعم

  # ۱رونید دصناب هزویشب كمید شب نوا ه دزناپ ۹6 ِ
 یرلنو حس كن هجم یازو كنونو یعق كن ه دودع ثبسراف ءا.( هدزنا) |]
 هر امسمخ نع ( دصناب ) رشع هسجخ عع هلا اهراھظاو یخ كلادو ١

 هز وعط ن وا « داش هن قلا نوا هدزناود هب یکيا نوا ه دزناب هر نوا ےک ھت

 ر دحورشم هد زج رش ی دهاش یرش كرانوب یک یرلک دید هدزاون
 ٭ رازه دص ید هکیب زوب دروي هکبب نوا

 میکحفال» رشع ن عع هلناارو یضکلواوویرسک هد ودع ةدحومءا(روس)

 ا *راره هد یرد اهنازرد دوب # رامتیناولهب نارو اچ (تبب ) یسودرف

 بسراوبب یخدمهشلبا مد و طض هلا هبسراف ءا ینا سبد وج یظ هلو |
 ا ف زوی( رازه دص)ر دیعسا كنب رام لاح ہد لاح ینب دلو ل فف ندنظعت

 د دمواعم ندق بسام یزد رقمرولوا كمدزوبكيب هسنید دصو رارهرک اردکعد
 اکب یدتیاسیاص كلف نسافج هلو +

 هدش ولسا لقبلا عس را تینا بو دیا بد اند دانس ا هپ اعتق ح افجر ف مظات

 راع ییا م د رک دوخروجنینج خرج ل ۰ یدلیا مار ءادا +

 ایوعهنشانعم تالف هليا دهجم ءاضویلوکس كنارو یعق ك هيسزاف مج (خرح)

 ۷ تاذو # ۱



> ۲۳۹ #۶ 

 لوا)رواک هیانعم زوفط خرح هقشَب ندنوب اصوصخ هنسانعساطا كلفو
 الثیرید خرج ها هنسن نالوایحاص ناروداقلطم ینا )یلاثعاو بالود نخ
 یاثماو یکلرکت هب رعو رح فو رعم كنمرکدو یعاعسو رود ارلبف وص |

 سض ب قحارونلوا قالطا هیابشا نالوا رود ه دودنکه لاین لصاحملاو
 نماربب ىع عبار )هاج نابب رک یعع ثلا ) رار دیا لامعتسا هلت اضا نو ازایتما
 قاطیتعع سداس)ر دیعسا هبصقرب ن دنت افاضم نيننغسماخ) فارطاو
 كکلف نمان ) زاربد هن اغوط كركوك ضا ع ونرب مباس) ناوک ق اورو ناوبا
 ها 9 ردرمتعم رود هدنرانعم مج ی یصاح) رردباقالطاهنس هبرود دکرح

 كن هثلات هعطق وید هلب وب (نینح.)روناوا قالطا هب هنسننال وارود * دودنک

 یزوت وا ود و دنک (دوخ) افح و ما نعم (روج) یدک هدنش ان تب
 نالک هدننمابتد كنهعطق ی دیر کی( درک )) رولک ه دنعبار تس كنهعطق

 یی)یدک هدناوا تیب كنه ةعطقوبداکب (!رع)ردیضادندنظفا ندرک
 ساک د دع عع ( زام ) هکر لاتاودالا فقس هتسانعم ال ردیف تادا

 ek ؟ردصلا لع علا ر جد هد هعطول هعطقلا ااذهناونعحرشق

 یدعلوا ضرعت هتنابب هلغلوا مولعم نيابي از هعطق وب هعردراو
 TELS اطا تانعا تعنص اب هعطق ¥

 تعنص) ةكرملاتاودالا ف قسإك عم قع ( اب ) قبس ام مولعم (هعطق )
 ماهبا الف ديرب ند هی ونعم تانسحخو ند هبظعل تاتسحخ د| سه هدمآعم هب

 یشیاربندنکیدغب یبوکهسیکرب هدتفل «دتنزو لاعفا (تانعا)یکسانجو
 دوخأفیدر هدهلصاو دوخاهدع جس دوخ هدەيقاق هدحالزع صار ددغچارب

 ملا اماو) لات هوقکز ود هی ملا صوصخ فرج دوخاب لیخد
 طاتشااذا)مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو ( رهت الفلئاسلا اماو رهقت الف
 یور فرح لبق هد هيفا طع فیدز لي ذن (ناطیشلا عاست نابطلسلا

 هدراظةل یک بوقعی و بی رقتو لاب الثمرارید هنیل فرح نالوا عقاو الصتم
 نالوا عقاو هركصندفلا مدقم ندفیدر لیخدررید فیدر هواوو ءابیو فلا

 ر دییکرفصو ( رتسکتفاطل) ر دلیخد ءاح هدینکل ح اور الثمر دفرح

 لعاف مسا دوخاب مها ندنننفا ن دیرتسکرتسکر دم ولعم تفاطل هکنوچ
 ییععلصاح)رولک هدننناتبب كنهعطق وب قر هلوارمصاح ما مک هتنردففحم

 | نیس هد هعطق وب هکنوج هعطق یعشو د تف اطا لبا تانعا تعنص



 46 ۲۳۰ و

 : Eres لاوس )یدنلوا ما لا مدقم ندب ور فورح هقوق هاو

 باوج )ی دنلوا رکذلاب ضیصخت هما_ةموب نون یدیازاو تانعایند
 و )0 هک امان نکد نشه "ات ردراو تانعا هلو رحررپ هدرلنا

 یدسوا رک ذلاب صیصخت نوعگنا ر دراو تانعا هل فرح يکرا

 زسا دهاوخ حد ر دیعکچ كوب شکراب
 شا ان كن هعطق یرب یمرک وید لو راب هکنوجر دکر فصو (شکر : راب )

 | تس لرشع هعباس هعطق رو کو کی

 و علا ن نیب كن هم ءاخ (دهاوخ) یدک ه دنعیاس

 ددان درفم عر اضم ندنظعل ندیها وخ هلبا هل ودءم واوو

 اع رسا زدرطاق یدنند هکشا عالارخ دل

 ازم هنسلها هدسرع هثساتعم لكشآ هلآ ارو یك ن ړم ءاح (رخ)

 نالوم ترضح رید روک« دیسراذ هکر رد یشحوراج هسنارب اما رریدربعو

 شوک دیابنربار نهم نیک * رخ شوک رکید شورفب رخ شوک (تبب)
 د قات ولزوا هرف ل وا) رولک یخ د هيانعم تر درخ هعشب ن دن وب # رخ

 | یر هساک كوهل تل قاب ) هلوا بسع یسمهچ هش ود ناوبح هکر وماح ۱

 1 سا هغیص ن دنظهل ندي رخ ثلا ) هنسانعم حاغانالکج رالق ه دیرزوا

 مالو همه ( عالا) هنسن شما هل اکیکل دب عبار )رولوا ییکر فصوو
 رب ضن ظانوید هنسانعم كشایکرخ هلبا هم نیعو یر هد كن ه دودم

 | یدالوا دوجوم هدن اغل بنک دوجوم ه دزمدنع هک اماف یدلبا دارا

 كنسو یعق كن همه (رتسا )ر دن دنت اه" ی دول كرب مغان الا
 ۱ رربد لغب AEE هلبا ارو یعق ی هبقوف ءانو یو کس

a 2وچ شوم ین عل هما جا اک نان  

 || يخف كن هدودم ذیقوف هاو e سو یگان یر اپ (ناتسب )
 ۱ شب دنرود لعع (تدی)یزربت باص زرد یدنهدبرع هنسانعم هم هلان وو

 | (اشکب ) ارریش لفط تسیناتسپ تسکتره هنرو # تساهتسب یزورارامرب
 2 شف ةفدار دعطق لعاف مسار دیظفل ن دییاشکی ر دصمر درضاخ ما

 ح ر درضاح یهن (شوبم )ر د هلص ه دحومء اب یک دنلوا ی دیک ه دنلوا تیب

 یر دصم طلا تاوالا یف قبس اکر دیهن تادا هحوتنم میم یکہ دناوا
 ی دعتم هکر دیظفل ن دش وپ هلبا هب* نیشو یه كن ه دودم *هيسراقءاپ |
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 یکب اکا لب تک هدس . رع مکه تب را یدعتم مزال هدنوب لصاطاو

 46 سوکت ید مه مر کت ی مرقاب اب
 لر هعزنو ییدرد نوا (مرکس) ةكرملات تاودالاق قساکردلاحتادا د|

FASEعراض» ندنطظء]ندب رک  

 ندو هلی را هعص كن هدودع میمو كنو یردصم رد هلص هدحومءاب یا |[

 ا

U. 12۱4 رد هنسانعم یییدصاب زوب هعد شلابزان 3  

 نا هکنوج ردیفاضا بیک لب رنک ك ن ەچ یاز(شلابزا) ||
 شلاب ردانعهرب یب ۲ مال هولح هند دص زول هناکیدک هدنسنان ت تاب كەي

 قدصا یک نیل هلا عم نشو یرتسکتمالو یخ ك ONE ا 3

 دهن یم (تب)یاعلاوبا اصوصخ هنسانعم ینیدصاب قتلوقو ایوع هان 3

 ډک سکه سرد هشود مه قاتب یدلوا باوخ دهاح *

 هدنفرع دار ۲ کا ردیرابع ندکشودو ناغروب | وبا رپ قات (باوخناج)

 تاع هنسانعمییاونا ومب وا قلطم یدیابا وخ اج باره یصاژرید قاب

 (تب) یاجانالوم ردشعاوا فذح هره نالوا تفاضاتمالع قف 6

 هکنوح# ب تاوخ هماج بش از شیپ ژ * با فرز فسوب شیدرکادج |[

 یه ی یا اوخ رولک هدنلوا . تدب كن هعطق یادی قرقوید باوتا هماج < 3 ۱

 یع كن هیسزاف فاک ( هک )یدک دنیا داخ اا 1

 ندنرلظما يدو ناب زتسک با | رو یعف كن بر ۳7 و

 ۱ ا ةن افا 7 | شرفو نیکو دی دی e ا را

۱ 

 | هبه رشط هدنما قم هجارف مج ناوسن هک راج دع 2 ۰ ست 1
 ۱ it کلیک ه جارفهن رب كنا هدموررا دژ زروشیرو

 سم : سم ا س کک د بش

 نا ۳ 3 2 07+ ِ ۰

 یا ۷ طی چ ال ۱

OY 5ا  

 4 4 e AF E ا زود و 3 ۹

2 Eدن ۵ 1  

۳۳۳ 

 ۱ ر ولڪ هدننمان ٽئي كن هعط یعتلا زولوا ندساشوب یزا دوم

 | رد رضاحرما(اغ )رد هدحورلکتم

 5 ر ولك دنبأغو دیمن هلبلادبا هب هیت ءو فلا دلواو قالبقتسم ایز دن

 | د ی تینا بو ور واشر یی |

 .E ۱۱ کیف هکناشروب ی ی
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 | یعرفو رورسو تخم لف كلاد هصاخو * خرف رف نیکتر شخر ی بانزآ
 ی رتسکک ن هدودممالو ی د هدودم دحوم ءاب (نیلا) رولک هد هتسانعم

 كب ردرالایخاب (تیب) یناهفصا باص هنسانعم قدصان قلطم هلیانونو

 هد هتسانعف داعاو * دنک مراد هک ره نیلا سس درا دنر * ماهدیباوخ هرم

 ٩6 رتسب ردکشود هکر اربد هةشراح بشراح رولک
 شراح كشود ردغفحم ندشرداح هتک رس ک كنار (شپ راح)

 3 3 ید رداج نکا هک هنس یرلک دیروپ هنیرلشاب نانزو هتسانعم |

 هدعب لادو یعق كت هدود# هیسرافمجرد .رداح
 3 یک لرا)رد هي هیانعم یکناهلبار

 E ٌةعطقوید هجا (بشر) یتروا یرل گدی روب هثیرلشاب ناوسن ینان) ههخ

 | تسانش كفد شراح هفشراح هحرب دمت ول یدک هدنعب اس تد كت بنا

 | یعق كن هبقوف ءاتو نوک كنبسو یرسسک كن هیسراف ءا (رتسد ) ی ذلوا |

 (تب) یلمآ بلاط رارید طاسب و شارف هدب هک هعشودو كشود هلا ارو
 |[ #دکعورفرتسب ز هتک بآ یازحا * ینارف شآ ارت قاینشا راچ

 < تشکنآ یداروک ردنودوا ههو مره
 هدب رغهکنودوا لب ميمو یف كن هغ یازو یرسک كن هدودعءاه (مربه )

 (تبب ) نالس هحاوخ هلثم هلبا هیعسر ءاه هدنرخآ ( هيه ) رید بطح
 ۱ دش خزود دیه تماقات # دز هلعش یور رد و رهق شا | هک یارسان

 قحارلبدید رد هیانعمرب مر هو هيه هلا ف ت هل بارا * تسازس شنناو

 دری و شع ا ین ید راو موحرم هدازاشاب لاک
 ندتبوب مک. هتن هوا رب هدنرپ ب اوا شاسک زونهو بویلوا ندرلج اغا

 *زاردو تسل و ال BR *زارف مره هزوکنآ دب دمآاوح(تس)ردرهاظ

 راربد وجه هنودوا شالوا هدامآ نوا ق وا هرکصزد کک دا ک اماو

 8 ا کیه( تنکنا ) یهتا هوار هوم خد هدنلصا

 1 م عم هلا هیقوف ءانو ینوکس لن هہھ د نیشو یرسک كذاکو ینوکس

 ۳ دوردبم هّشف ٭ تشکنا ناقه درد هلءش عا (تس ) یاظن ج

 رد هنسأنعم قمراپ هلبس هعص كن هبسراف فاک هک اماف  تشکم

 هک رتسکاخ هنلک مه رولنید رکخا هروق
 یروقشنآهلاارو یف كفاکو یوکس كن هججءاخو یخ كر هزمه ( رکحا)
 * دزورذا شتآ قرشم ورد زا (تبب)یناقاخ مکحرارید ید كالز هک هنسانعم

 ٭ یوس #



 هان هدو دن * اخ ر کاخ دزانارکعا نزورره یوس

 ی ارز اد دیک 4 ك 22 5 ا

۷ A 

 هو لك انا دنع 3 een راس و

 ۱ 5 ۱ ؟لود رکورد هکر دکعد وغروپ هنکسا ۲
 کف ت لو كفاکو یوکس كنسو یرسک تن هه ( هنکسا)
 گن مری هد رعررد هد هلکنا هکوغروب ندنراتآ را هلا هيم“ ر

 هک ى ازز ازاج لر دنکماکنک کیرودراجوروج(ت)تلوم ترضح

 [تسر رد دنک ا<(تب) ىد لاکراجت ىم ردلعاقمسا (رکورد)دنکبراک |

 هکنوح# تخوم یرکورد .نوچک تسلکنم هک # قشع ةت دھر لها

 E یر طك نە دودع ءارو كلا د هدنلصا
 ی 9 بس ا 3 هدنح رس یعسات تیب كنلوا“ دعطد س

 ید ۲ فید هدنمالکه رپ رح مظان مکه هتن ورد
 دنوب 2 تتوب رداعا مسا تادا رک ردزیاح

 وا فرگ* ن دنوب رکلو a رڪرد ٣ کورد ۲ رکدورد
 رسد شاوایش لا ید هرا يع

 3a aN هیمسر ءاهو هلب رل هح كن هددشم ءارو كت هزه (هرا )

 فی رهتردیمظنربمردژاج یخ و هلرا فن روید راشنم هدس رع هک هتسانعم

 (رتسد )هاك له دوب نیس ٭ هل ارس نکنی ةت ( تب )هل
 تغل ج وا هدنوت یلیصاس یدیاهرا؛تسد «دنلصا دیراشنم تعجب ر دک ع

 هلبف ذح كن هیععر ءاه طقف یرب ] هلق ذح كن همه طقف یر )ردراو

 زدکلان نالول رراو و : دما موب يک هت هتن هلیف ذح اعم كنسکنا یر )

 ۱ هک رولنید تسدپ دنکدنس هیاخ كزودنوق ل

 كن هدحوم ءا و یرسک ك لاذو نت وکس كنوت ونو یعس كذاک ( زظتسدیفکر)

 زدنوق هلا ارویعفكن هک وف ءأیو ینوکس كنبسو یف كلادو یوسکو یھ

 جارخا رار دیا ل راځدا | هب هلا عم ضعب اطا کیس هیاخ كناويح یرلک دید

 رتسدیدنج هلی یجدنعضوم فاکردعفا هیادوسو هيدي علب ضارما عقدو هکر

Gara EOهیاخ نلطم دنکیساصتع» نا اوب یاو  
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 هلیرم کو یدنهژسداب هلک لنت هدودعءاب یخدمسدپ هک اماف هلوا هننانعم
 ]| كنونو ىع” كفاق و )ردروطسم هدراتفل وید هنسانعم ژ دنوق رتسدس
 ]| قاماد سيرد ردروناحرب ندرلروناح هلبا همخ*یازو ی ص كلادو ینوکس

 برد هکر دز وطس هدنناک ت نوا بیام اکو دعا یس هاش نکل ر اردا

 هلبس یشیدیدنکی رب شکاردیار و ددعتسیحراببوا نوح ا یدنکه دنراراک
 ید یرراکتهدخو شعاردبا نوجا یرانرواب یتیرب نوعا قلوا نک اس

 هیانردیرب ش۶اروقوبقیکیا هوارهو شعر اردیاوایخد نوح اراتا شعارولوا |
 یی رلکدلبا دص نوا یس هیاخ ییودنکرد)وعنم ندنردایصو هبهرق یر و

 | یساترا هدکد روک ی دایصو رتآ هن راک رد بوراپ و ینس هیاخ بودیا سج
 دوش نا رع (تدب )ینامرکد جا شعار وکی غی داوا یسهاخ بوتا هرزوا

 هدر لا عت 2 رد اک ندنغلهاتس ۴# ماش زدنفو تلاوت ۴# مار دب ره سزا

 ys OS ینا )ر درنالو مان لوا )ر د هام ,ازدنف

 | (تب) یاتاخمیکح تاؤدالا ق اذکر ار دیا قایلقو راربک نیطالس بو دیا

 | ز دنف ی وخ هالکرب وت یوربا یو # زوال فالف تفوت مح یا
 311 هک تبط لس هک ءار ولوا یسولبو وبا تب اغهدنرابد م ااغ

 ۱ ج اص هبل ںواوا ید رد واب وت نیشخر نک د : مر الو شعار دیا

 یو هلصد اذک را زدیا زاهرپ هننراتسوپ نالمق بویلو

 ۱ 3 رش دب یدو تاکسو تالکسودنک 6

 ٍن# ی كن هدودم مالو ینوکس كن هسراف فاکو یم كبس (تالکس )

 وج دنب وج(تدب) یراتحهنسانعم ودنک موقرم زدنوق هلا هدحوم

 هرب ها لحوم ءاب ۶ دکب هېدنرار تشخو لک» یب ٭ كنس یومار

 هلا هتک ءا ه کنیم و نداب هدیروص یکیاوب ردزاح جد والکس هلا واو

 اضیا هنس تن مرا ( باکس )ردراج جد یوالکسو الس

 هجر دقتوب رولوا كعد یاوص نالوار ھاظ ندنیکر : تفاضا هجور كلو

 اک | هکرولوا ناویحرب هدناحشج نادیا نا رج ندنطتو كن زاتسلا هر مس مزب

 هروکح هزمهف ارفف رربد یروعسوص هدژرادد ضد رار د یاوص جد

 هلا روع” هلوا ن د دخاو عو : بالا یف ای اغ هوش ن دیوق هعشد ناویطوا

 2 اونم دوق هاب کی هدوم دحوم ءا( سدہ )یک اودرز

 یم اړارد یر كد هناو يلوا هکردروطسم هد روعش كنه ده فافنارماک اضیا

 نا



 6 ۲۳و $ ۱

 روخ تساروحانا زا هعطق ٹلثم نیا 1
 میس ندنبب لبعفت (تلفم)یدک هدنعبار تدب كن هان "هعطقویدوب (نبا)
 ینلئرب بودیک ینثلث هکر ری هبارش لوشو هنسانعم هنسنولهشوکج واردلوعفم
 ؛یداریا كنظلثلش هدماقموب هک امافهنلکوب وکو هیشک | هدعب بوداذیق هل اق

Êهلوا یانعم اما ىن ات یانعم هحرکدوصتم ندهببشتور دهننلا هجو ىلع  
 كنلوادعطق ( زا هعطق ) یلاعت هللاءاشنا یس اکر دراو اعاو تراشا ید
 هدنعباس تاب كنهعطقیصتلا للاوبد حدق (هناع ) یدک هدنحرش یناونع
 لصالایف رارید هتیرا ریل د تنج هلبا ارو یعص كن * دو دع ءاح (روح) رولک

 روحا ی درفهر دعجج ه دب رع نکلر دعیاش یلامتسا ید ه دسراف ر دیب رع

 رردوازوک كوب نیعا (تس)نایصههسردس هفیص دهبشم هفصرکاروحو

 روح جر دق ۲ ه دن اغ ئت هراف یزوکروحا # نیع یعج ثنّوم انیع
 روتلوا لامعتسا هدلاح یییدلوا درفه یک اروحروح ه دنسر اف هکر دووش

 هکنا تسلمقوشعم ۴ دیافت شوخ نر وج نانارتربسیا (هعطق) یدعس مش

 هک سرپ نابخزودزا * فارعادوب خزودار یش,ناروح * تسنشزوت كيدز

 وح هن * تشرساروح هرهچیرپ یربنع(تبب )تاه * تسنشب فارعا
 کرل اتاودالا قی اجر دلطق ز تادا (تعا )تیک مک چو
 نکرد ما ن دنظها ندروخ رک هدنرشاع تس كن هثلات هعط ( روخ)

 كن هعطق و ر دراو ج د یسانعبرکس یار د هنساتعم 2.۱ ازا هدماعموپ

 نادنح دقر وح ر د هعطق ثلئموپ نعم لصاح) رولک هدنحرش یا تی
 د وصمم نی ریدقتلا الك لعو مار دن دنح دقروح تلثمول دوخاب جا

 رب هلکنونو زدهبشت دنلشم بارش هدا شخ افص ی هعطق یرهاظ |
 هدانز تولوا ولفرحرحوا ی هاج كنالک نالوارکذو دارا هد هعطق وب

 || ولف رحرحوا وب و هتفردلوا ه داز بولوا هاکر حوا ,ه«دعارصعرهو هتغ دلوا
 مومصم یل هوا كن هحلات رو سکملوا تكنس هات حج وتعه لواكتس الوا كتا

 مظان هکنوحر دنراشاوب قیقح دوصقم هکلب را دراو ید تراشا هنغی دلوا
 | ثلعم ن ددعا تاهح ی هیسراف تاک یی دما داربا هد هعطق وب رب

 لاّوس ) هر د هللف ردرخ"۲ ثیلثتر ید سعیا جوا یاهج یک یکیدلیا

 باوج ) یلکد تاهج عبرت یی اعر هنجوا لدم فو رح هدراع ارض

 |ردلکدیلکردیرک | هعشي ند نعوجر ةاكرح ثلث دم قورح ثیلث
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 | هکسم یدا هل زم لع نعال امڪ ردیا فاختر دیک تفز مک ھت

 ۱ 4 روب یدلوا كر قتسفردقاتربب هویم راب دل
 ردار یرخآ هدحوم ءا لوا كز هلکه ناعرا ذعر هرهثلن تیام هدعا رصد هل

 نوسالوا لرکنوسلوا لباق هلامعتساء) کرد هتسانعم هوبمقلطم (راب

 | نو جمه شاب رورف٭ رابزپ وتر تلودرپاداب وج(تدب) عاشر ریدر ەد رع
 1200 ماا نادهتسناطب ءو ب دن ناسدا e خاش

 | یادخ فی رش مسا لوا ) رولکیجد هیانعم قلا یر کیراب هقشپ ندنوب زرد
 ! تصخرو نذایععنلات) هرمو هرکی نعم ا )ییسلاءامس این ذة قس اک لاعف

 e عب سماخ) راصتخ ای رطب هاکراب ینعع علار)تزاچاو
 | شیار راب و راک هدنتدپ کیا نوا كن هعظق یم دردیجرک د عکتن راکف دام

 ] هک دنران حج نما ) یرایسب لو تیعج یاج نعم مباس)رواکوبد چوک
 3 کى لوا شخرماع) تان لصاحیعء عسان) رارید نارابریاو راکم فاز

 | ییعع هک رشعیداح) هلوا هت هرادنسن رع را هنس یک كشمو نارفعز

 ۱ | عین شه :ثل ای۰ ):هتسو :ES ین ) نانا چاس عي نادکید

 رنشع سماخ )ناویحر اسلجو ناب ۷ ز لج عج سم عجب ار)قیدصو تسود

 | نصحو هءلک عم سدع س داس راروق لو هلع هنګا کرانا قعع

 1 ا هقرا ناویخ رکن ویو داس دق راد ادار ک و کے۶ میاس)

 لیبسو قي رطییعع رشع عسات ) كلبا تاق الم هليا هنر ب رڈع نما )|
 ]| نورشعو نا" )ی رتو نت نعم نورشعو یداح)بندو ءاک یتعینورشع)
 | نورشعو عبار )زاسو ھل ت تلا ق نورشغو تلات ) ناهاش ناوبد نعم

 ]| نورشعو سداس)هفوکش نع نورشعو سماخ)رردیا ندی راطو چرب هک هزو
 ٠ تدب كب دعطق ىل یرش (هویم )ر درسا هبرقرب ن دنت اف اض هروباسرن

 | وید قاتب هکب اوخ هماج ع رج نزو (ربب )رولک هدنحرش یرشع
 هک ی هش ناون (تبب) یر سعید که دشا تد كن هعطق یجمرک
 ۱ 1 دمه *ر رد ناکتفخو هار ر د همه نارغاسم ۴# دنب وکیم تداع هد

 1 هل رفرابضءب هد هنسانعم كلر قتسفرو.نزو (روب )رولکهد هنس انعم هدعاص

 هرکیسلاها عج هدناتسدنه راب دید تازویخدراضعب و تال ام

 ۱ رل دید روپ رفاک هدنماقم جی یو دی دش رفاکر ارم قحردیسءلرهشر

 4 روپ یجادردلغواریب مدا اهجوقردلیب راپ ۴ 1



{ry} 

  ۱هبسراذ ءاپ لوادر دلکنالوا هروکذ م تبلثتلا اعر دعب ید هدعارصموپ |
 لس نکرارید ر دلیپ هدیکرب هک هتش ذکل اس نعم ( راپ )ر دار كلذک ی رخآ

 مزب ربنلاسما* رون هتشکن ک ارت عارج بااط (تبب)یلءآ بلاط هنسانعم

 نادیرپ و ن دی راپو هنس انعم هعطقو هراپ ی د مه * تسنشوروتزا راپ وچ
 نع (رب )رولک هد هنسانعم یدلح رغص شعلوا تغ اب دو هسا نعم

 | ظفاح هچاوخرولک ه د هنسانعم تقی رط دشم ید مهرابتخاو نسم

 |) تقی رط نازان تسبچ # ام ریب دما هنانج*یوس دج زا شود ( تیب
 عهد رکناهج كنهرفربس نزوپ هلی هیسراف ءاپ قو # امریبدت نیزا دعب ||

 ید نسر د لد (تس ) ین اماح مکح دلو نع (روپ) ر دروطسردب
 جوتک هه صاح هدیرکناهج كنهرف * دنج یلعوب ز ىلع روپ یا * دیش

 | ینعمپ «دیهارپاازریم هعسن ر د روط م وید زرد روف یخ د مهروپ هنک اح
 رد ر وط سهند زاربدروپ کم زس وکل اج ی دنک یی لهاجحت

  ۴زوت هليا بسکم هارت نیکسکهزاتنسیوتزات .٠
 رد هم چ یازیرخآ هیقوف ءاتلو ا ثیللا ةياعر دعب یر هلک كعارصموب

 ) تیپ )یقو درف مک حز ر د جد هزات هک بوبحو ر د ه داس عع (زات |
 یجد یه # ماو درز نینح شکه کی دوب هح # مان زانیا هک زد ام تکو دی

 | یدمه هنسانعم هیاپ سد و هیاورفو هنسانعم نالغوا تشو قسافدیما ||

 ريج نزوب (ربن) رولوا هدی کر فصوو سما *هفیص ندنظل ندیزات

 هدر هنسن یلاشماو نیکسو رصصخو ریشم هک ن یکسک یتعی دی دح نعم
والامعتسا هدر هنست یاو ولتاطو یشکحا یجدیهروناوا لامسا ۱

 0 الثم رونل

 || هد هنس انعم ه وسفو هطرض هک ی یفس حر ىج د یهژرید رننغورو تربت

 | لبا بسکر دیرا ظةل ناخوتو ن دیزوت یر دصمر درضاحیما (زوت )رولک ]|
 : كج ی کش کو هنسانعم هلا ادا یک راذکی د ےھرد هنسانعم هلا لصاحو ۱

 ]| یخ د ییکرت فصو ه دز انعم وب و رواک ه د هتنانعم ترکسیکباتشو هنس انعم
 | رریدزوت ه دهرهشرب « دسراف دحرسو هنغوق ج اغا هقشپ ندرانو رولوا

 1 + روت هق وشعم روندو رتر د هصح تلطرات#
 | تلط عع (رات )ر دار یرخآ هیقوف ءات یلوا ثلثتلا ةباعر دعب ید هدنوب
 ۱ ردن ره ندنانفل كيرات هدانعموب نوسلوایرعنوسلوا لیللاتلط افلطم

 ]| شییکو ۷ تسب مارجا "یاب وت تہ بنج یا (تبب ) یرونا ےک حا



۱ ۱ (EA 

 اا لوا )رولک ید هیانعم زوقط هقشب ندنوب # راتدیشروخ ؛یمنچ وت تغلط

 وص قن الو ینا )ژرید دوی ورات ب و دیا لابتسا اعمر د دوب دض هکشرا
 عمحما ین اذکی شب رکی اب سماخ)یلقزاسعبار)یلمشربا ٹلا لر د هنسانعه

 نوب فازیوم عناس)دنبنایم عمه دحاحکسداس) یرکناهج كنهزفو |
 راریدقرف هدر هنسانعم هپد عسان) ررکبهنح اغا اهرخر دحانا عوئرب نهان)

 ]| ديرك اهجكنهرفو هدسرفل عج هقشبندنوبببصنو هصح عع (ربت) |
 . || كسم هامرهلوا )ر دجوازوتوایرانعم نانلوا س رسد هدرلکنهرفراسو

 | کتور ماترب ره ر دیمانیببار هام كنبسعلاسنان )ر دیمسا نوک ی عچوا نوا
 ناتا ی هیربخروما ه دنا بودیا دع "ارابینوکلوانایسراف هلکقفاوم فهاح |

 (تبب )عاشر دکرابم زور یرمشع ثلاتموب كعبار هاموب هحربدةتوب ار دیا |

 ریت هد وب دمآترصنرمت ارترهپسزا هک # نک ی داش مرع رت هعورتزورپ

 ]| ببصنو هصح قع ثلاربتر وبزم هام ع یننربت روکدمزور عع لوا |
 || هروب زم هام روما رب دنو ر دلکو م هرزواناروتس هکر دیعسا ك هتشرفر ثلام)

 || اخ فقس س داس )در اطعبکو کی عج سماخ)باشنو ےس عع عیار الردنیعم
 | رهف نعم عباس) رارید شرکهدیکرت اک ہک د وع لب وطو ضر رعنالیوق ا هنت
 لصف نع رشاع ) هردو كي رات نعم عسات )راطو كنت تعج نمان) بضغو
 ندنرانویواراقرشعینان) تعاج سرو موقرسینعع رشعیداح) فیرخ

 یمهس چ وا بونلوانیعت هصح رپ همسر هو رونلق مهس نوا هکر دیمسا ترعلرب
 یراکدیدحدق هدي رع هنرب ره ندرسبحادقیدرهرریدربناک ارولاتیلاخ

 "| هک هریدیراکدید نرسیراق دلغب نکلب هدرایکرشعلا)رلریدرمتهدیسرافیک
 هجاغا نزواو ءرغوطرهیشع سماخ) هبنرعو ر دق نعم مع عب ار) رد
 هرصعمو حاغا یراقدصا نس هفکو زارتو رسی کو یشن رکه اخ فقسرارد
 قالطا اکا مولا ییعرزکب هرانوب هک نره جدو ی القواو جاغاینرلکدید یکیا
 | ایج راب وف هبنب رشع عیاس) ةصاخ قوا نابصر شع نسداس) نوو
 | هفوکش قع رشععسان)مر دلب نعي هقعاصیعع رشع مباس) روت نزواو
 نورشعو یداح) یریهرو لبلد نع نورشعلا )زربد علط هدیرع هک امر خ
 قوجزواوآهیا هکن الب عونرب نورشعو ین ) تقاطنمی ناوتو بانی
 ۱ اک زوا كنولتا یضعب دخ رعک ندروجت «دکدتبا تاز اما زانو نزوا

 ۴ نورشعوعلار)ردش وقع ونرب ندروبط سنج نورشحو ثلا )ردعق او یکیدلد ۱

 هک ناتنق
۰ 

 یوم تن



 a هد ی ا ےلل—kÃk—€—kگd ا

۰ ۱ 

۲۳۹ 

 زوکش هاب ینعی هدنزوس رکخا نورشع« س .اخ ) یسمالوط كنيکنا ناتفق
 زب عی ساب رک عع نورشعو عباس ) هجر ع ونرب نورشعو سداس )
 هکر رد هی هنسن لوش نورشعو عسان) زرد هیکهج سکوت نورشعو نمان)

 نوتلنویداح ) یسهلکلنف وتو بوط نوثلئلا) هل ام ندندارفا یسنجودنک

 هنشر یعع نوشانو لا ) لیقیتعی یوم نع نوشلئو یناب) هنسانعم كولب
 ار یروت جی (تبب) ینارطق کحقوشعمیتعب روح نزوب (روت )اب نعب
 زمددیصلصا نکل *روئروتسهدوشردنا نود بامر رو# وتراکس تالو دیامرفن

 ق وعم نالوا سما هلعع هداه دناردظهلر وت نالوا هدا عارصم

 یروعش لنهرفق هلصف اذکی کی نیدلوا هدعدق سرف ےک تن ردیسانععریه

 هلو اهنسانعم قوشسعم قلطم هدرو رم تدب هکلکد یخ هقذاح نطق هک اماف)

 مک تن ناولهد و رداهب عع لوا )رولک ید هیانعم نوا روت هقشب ن دوپ
 هکر دیعسا كنولعوا لوس تكهاش نودي رف نات ) یک لواروت یکه درون رم تس

 هک ردناروت تی تاب )و د هسنح 9 [نیمز ناروت راد ید حروت

 هدهمانفرش سماخ) هنساذءم تروعلوطییع هوس ب ییعع عبار)رریدروت افیفخت

 مان هدالضلا تادا سداس ) ردشاک هدوحو ندنا ره جونم هکحربا تخد

 ولةعاق نمان ) فورظو یناوا نع هدسرفلا عمحم عباس ) ردعقاو ینامهم
 ساع ) هتسنانعم ندیهزو ند روت هک كکروا مر عع : عسان هذولاپ شعتب

 رروخ هماعط هکنوا یشکا رب رشع ی داح ) صو نیست فک

 ۱ + وخ یدآریمهخ یدلوا كيخ مولطردقارط اخ ل
 ردراەګ نالوا فاک یرخ | هبج ءاج وا کب اا لا هناصر دوب جد هدعارص موب

 يراق دیو لانمارضو خاو لب (تليخ )زر دخ اروا میک کارا
 ھا رژ خ یراک دابا هب ر هدنژوا هرفکرس وزآ ( وخ )زرد همولط

 هککوخ (تس )روناوا مهد ندتب وب ی و زرد زارک هنسشحواما هنسانعم

 لرب سم مان نکل »دوس هح یزارکز دش كس يعط دو یزارک نا دد

 ردقالطالا ىلع نالوا مهفنم ن دنرلرببعت كموح رم یدهاشو
 کروخیدا ك سو “رخ سه اشراشردنکیدمه ) ر

 یدعس حش اقلطم لوشیعع ( راخ)ردنالوا ار یرخآ ەچ ءاخ یلوا هدنوب
 اب تسراخ هک اهن دنهر * تسراز هلال رمسارس هحرک, ناهح (تس)

۱ 

 ردب هامنعمب ینأت) هعسرکو زان نعم لوا) رولکیخد هیانعم شب هقشب ندیول



 ۲ 1 ۳ ی :تناف اش یر یار ) را هاش كنس تن ) یکن اه اتهام

 ۱ 1 ۰ عج رمش نزوب ((ربخ )ر دیکر فصوو رما ندنظةل ندیراخ سماخ)

 ۱ 3 رب ی وخ یا (تبب) ینارطق مکح شعماش یتعب ناربحو هتشکرس

 لا هعشإ 1 ندنوب هر یخریخ اه دهعرد یرواک سب زا مدناه # رمرجشکو

 ] تلاث) هنساتعمرابغ :هدزوکی ا )تىس یو هزرهییعع لوا) رولک یجد هرانعم
 ردیمسا ر سماخ )راجان عع عبار ) هنسانعم قشوب وا هداضعا
 ۳3 ین ۱ د هریخ هلا هکسر ءاه هد هح كرااتعموت روالدورلدو دنر نع ع سداس)

 1 | كن هساخ هعطق یرش ےک تن رد هنسانعم شاوک ( روخ ) ردزناح

 1 ین E طعف هعشک ندنو یدک هانسانم دشروخ هدنلوا تل

 ءلروکم ارهب قنات )ر دیعسا یتوکی برب نوا كت هبسعروهش لوا رر

 || ما ندنفنل ندروخ ثلاث ) زرید قنروخرصق ر دیعسا یکشوک روهشم
 | روکذموب یدک هدنحرش یناونع كن هعطق و ود رولوا ییکرت فصوو 1

 # وخ وچ مه خزودب یاتسروخزور (تدب) ناس دعس دوعسم هیانعم ترد

 1 روخ ردازسو قیالنعمب عبار 3۴ روخ هداب كلف خرج زاروخ تفا
 ۶ قرشم بام نک سداس ) اباو لد كير یتفع شاخ )
 3 نعم نماد ) دثلاثلا ةعطقلا ره اک ین دروخ ینیعمب عباس )

 8 1 ۲ € دود یمانعم نووت مه یدروکد ید یدو داد

 7 ع ءرخآو لا لوا لرل هلک نالوا هروک ذم بلا ةباعر دعب هدعارصعو |
۱ ۳ 

 1 ل اد رو اوا ید ردص یهاکردضام ندنلنفل نداد ( داد)ردلاد ادا

 8 جد هیانعم ترد هقشب ندنوب نام درک ربو زاید داد داب ی

 »یا)رولکهدنسیات تس كت دع طق یخ کیایمرکب وید تلاذع داد لوا)

 ۱ + وق ۳ رع هک قحرش ع ولر عبار) نسرجییع ثلان) هنسانعم كسا

 ۱ بت هدیرشساع تدب كن هعطق یعشب ! قرق ( دید )ر دنلع یرلکدید

 ۱ ۳ مار و ترا: ره دیاب ر دید* ماحردنا نب هت مان (تس) )رعاشردیضام ند اطول
HH 

 زا

نع (دود) رولک ید هتسانعم یدلوا رهاظو
 1 كن 4 رھ ردماع مسا ناخد 

 و | عیاش یلابعتسا هرزوا یورعم هجو هد هلول یخ دمهرارید هننوتوت
 نون

 ّ قد هلی هند تاعفزرید هقط ا کانت هدسراف ا

 بوک ۍ زو زوی زکس ترعه جرات ید ینودحور د دحت نوتوتروپ رم

هاظ هداننایرلقدل ون یاندییهدقدلواببرق
 1 رخ لاکو بولوا ر



 کنید
 دنا هج هکر دشلو روهظ توق هبنراوا نکل یدلوا ه دن رات

 یوذ راص.الا وا ضد یح ر دشلوا هدبسر هلاحخ هحرد یفر

 ندیسح ءایساو هوهذ ظفاو هبط خذا هکرد) وعنم ندرایتعالا

 !هوهقو هبط روب زم بولوا یا نوا زوب هدباسحیراررب ره ی وق ظفل
 وید یدالوا نک 4 يدر ندناهح - هر رلب واست هدب اسح هن یوق مسا

 هنساینعم هودنا و معررپ د لد دود ازا ی دمه رابدروس

 رود هعازوارابدیدورید یدلو|مح کت وطراد ۴

 هدنسداس تدب كن دعطقیمدب نوا (رادرلردار یرخآ لاد یوا هدعارصم و

 راد هعشسا نادنوب ر ولوا ید ی کرت ر ف دوو رد رھا ندنطءا شاد نک

 باص مدا یا ) هنسانعم با ناروط بولیکیدره لوا ) رولکیښد هیانعءم شن

 یکیدک کبد وراقوب ندنسر ییدانیوآ راز ابناح ن تان )دنسانعم جاغا!یراکدتیا

 زابناح هحاعا لواردلکد شلرکردةلوا ۰ نسر نالوا هدنراارا هک جاا ییا

 هلج كنیازابناج هد هس صعب و زرد یکشب لجا هنیاو راد هدنحالطصا
 سماخ) رد هجاقا یرلقدی وق هنیرزوا"ی هناخ فقس عبار ) رارید هنیرلجاغا
 هنسانعم مک ریز نزوب (رید )ر دیمسا رهشرپ ن دنتافاضم هدلام « دناتس دنه
 یدو # دننلب ریس هک ن ازا هب رخآ * دند رد رد هک هقوشعم (تیب ) رعاش

 دیعت یعع (رود)ردیا هدافایخدتسانعمقوحورربد ندعآربد هتسانعم لملکا

 ارجدم هک ی رادنپم# یقارودتناتسازا رک !(هعطق )یم ظذ رمردکیدزت باقم | 3

 روع#* نورح ل د نياز ادنیم * رودرکا كيدزن ماوت یوک اع د * متقن
 ی تفز واس هرو نامش تفز

 هق وف ءان ی رخآ هج * یاز 1۳ ثلا هب اعر دعب ىج د هدعارصموپ
 اهنسا اعم مادنا دب و نیلاقو نوعو و نامش رعد (تفز) رداف طمواو

 شمکحهرردشارم * دش یزان بساوج شب اکرربزب ورب ( تدث ) یر سکس
 زدروطسموبدموکحو قیض هدیماسالایف ياسا تفزو لهاکواکوحا|

 هل | م ( تفز )رارید ريق هدس رع هکر داس هراق فورعم هلا رسک (تفز)

 یر سم” رر دیا ربعت وید ولزوکچ آ هدیکرت ندنا هک س ېسخو لخت تعم
 ٭ تفزرباو راش كم ناکو رحم ٭ داز قیاوبا حش یاطعاب ( تیب )

 هک روز هدنوق ج وکر یز هغاشاراز یک ا #
 رد ]0 ءار یرخآ هجم یاز یلوا ثیلتلا ةباعر دعب ید هدعارصمون



  CEYا و 23

 ام ندنظفل ندیراز :: و هیانع«حواهقش؛ندنوب ناسا (راز)
 أ شکار کم :وراز هلال ر اواناکعمیسا تادا كلا)لاح تقر عع یان)ردردصم

 بسا فصورد رعاشرولنید ال اوریز کال اب یلباقم هنسانعم یغاشا (نیز) ||
 ا هعشب ندنو * اڪ ناهحدوش مدکی هک + ابصدا وحیود ال ابوریز (تیب)

 رز هکعد ظنمهاو تا هکر ل اوم هنسانعم تلال وارلرو اک ج د هراتعم ود

 هک هنسلر هعب ار) ردتلا | قحاد و عا ثلان)ن اب و هدیشوب عع ینان)راریدریزو

 ا رواواهدننایم ناوت هلی بات هکر د:احرب هنسانعم توقو جوک (روز)هلو فیعض

 ناوتروزو تاتزا دراد لدود #شنت ی وک هک لواد اب ناذج(تب )رعاش # 1
 رو هکر دوب الو معااماردنوقر .یرعندناوو تاترءز هکیدلوا مولعء ندوب ۱ 1

 زالوا هل سکهکردجوک ا :امارواوا هدابز هلنامدا هکر دج وک نالوا یسک ۱

 1ا ۳4 نوکر رد ردیضغو نکر ه نکن ددم ناک

 ۱ ند یعع لاک و یر لاک وا وا هکر روک دم هد عار ص مو

 ا رولوا ید ییکر فصعو سطاحیما ندنذنل ند کی ج دیه
 نیک# نیتیم بو ناکهوک یبدیازپ رهک ر هکر اکر وادار فکی وزراب (تبب)
 | # ت وادعو نيک ت ادزا نکرد (تدب)یب ظذ ربم هتسانعم تضغولرک« دنهرداا

 | تساورید هد رع هلبا دود#فورععواو (نوک ) تموصخ ارایدره زانکم

 ۱ ل لاک شالا نسح اک ٭ نکروکی نوکد رک ی ناوتان (تنب) ع ولاا رم هنسانعم

 < روکی اد یعا ہدوھعم تلارکش دا راک # ا

 )| یعع ( راک )ردار یرخآفاکلوا ل کالا هروکذم ید هدعارصموب ۱

 i , راک تعارز نع لوا )رولک ید هیانهمیکرا همش ندنوب شیاو لغو لغش |

 4 يج ییعع ینان) هنسانعم لا رولوا یر دبی ام او 1

 كن هعاع ینیدلوا هدوهعء ثلآ (رک )زرد در اکو ارد رزر هک مز روا
 ۱ ناتضم هبف بارج هعذع لع ب و قحرد هل هدردنع یدهاشو 0

 هک ن یرفارازهدض هرب یخ مان ( هثکن )زدقد صام ارم هح هثنساکیوهفماا

 ۳ | مچی »یعا (روک ) یدروتکر اک هدننابمرک هلبا ن رک کره

 هناغبجیزوک ند هرکصروکر ارد اتات هیاعا هدنلصا هک اماف)ردذورعم هنسانعم ۱

 * روزدنکدادنم درخرپ هکنا سد)#*رو 2 > مش دنکل وارهپس (ثدب )ر عاش راد

 ج اا ` شمر دوق ات كمدرم 3

 رد هب” نیش یرخآمم لوا هرز هک السا هدر دع ید هدعارصمول

 هک شام

 یتیم



{ir % 
 یزاریش ےکحزارید یجد كمدرم اکا هک ها د فورعملوش ندناب وح (شام)

 مه * رعش مهو جو شامو لوفورحد * رب طخ مهو دوګ دما اندا (تی)

 هجاو> تروعرب میکتن هنسانعم یتزرب ند 4چ نیش هلبا ام رولوا بکر ید
 (تس ) ردشمروس هئي راد رابنا ه دکد تاساملایادفب ل دی راصئا ریا دع

 هنسانع» نوف (شم) ۰ دمآ دوخت مداتسرف سام $ دیهد شم دنک دیا یزرآ

 شبم می زا ۴ وت راد ر دناوت ل دع بیهن زار ڪک (تد ) یر سم[
 اشابلاکردقرفال هدننابمیدنارب یسلها یک دنفسوک * نابش كسو رک هقردب |

 هکنوج ر دیهاو قرص ويد ژربد دنفسوک هتس يشد شبم هنسلها كن هداز
 لب وب روااق هدوا ههاوا شق ار دان رر دیا هب رت هدارعص هدت اوا نکا یویق ||

 یدعس حش هراف مع (شوم) زالواهقشب ییها هقشب شد هدنویق هجاوا |
 كنلب فاصمرد تسشوم كل * شوم نتفرکرد تسربش هن رک (تس)

 پدرم وس فصل هرد هلفرارد نان هج هدینچ ناعم دیک |
 € روم هجنراف كيريمردنالب مه هتسخرام 0 |
 هبح نع و یکراهب لیلع# شب رم یعع (رام) رداریرخآ ميموا ید هدو

 هجر دقنوب انا نعپ مایع لوا) زولک د هیانعم شب هقشبندنوب نالی نعي
 ماکح بار ) ةا همروتکر دهه ندن ظعلرابم یان) ر دهم ندردام

 سماخ ( ن دز ییعع عبار )زرد رامراش هئ رناخ ناتسحرع هکر دناتسجرغ

 ۰ دیبرع هلهلا سر یح)رید هنشا كز هرمز ره (ربم) م اقراو باسحییعع
 کره (تبس) یدعس حش هلن نع (روم)ر ربد روبنز رم ه دیسراف بوسعي |

 نالوا ه دنهآ سج یخ یه * دننادرکرومو عمو مدره# نرش دوب همنچ

 ٭ مشکل د مظنوب ردئلثم روا طاشنرپ ر ۰ دهنسانعمساپ سیا

 كنهدودع هره روا فورم طاش هکنوح ر دییکرت فصو (روآ طاشن)

 یظلوبر دمفحملعاف مسا دوخا یا ن دنظء!ندب روآ هل ز حق لواوو |

 كنه دیاطرض هلم موح مه یدوس نکل راشلبا طبض هلم واو رایضعپ
 وید ییکج لکوکس ( شکلد )ر دیا عینشت وید ن وسلترپ ی در وآ ||

 ا ناونع ف قبسدق ( ثاثم) یدک ٥ د اح رش قاونع كن هنان هعطق

 یدک هدنحرشیب یصچوانوا كن هج اید ( یظن ) هعطقلا هذه

 هع رورس بکر دیا نخکنر یانع» ندیاشون ۴
 ندیشو نالک هدنمخاتا كن هعطقیمزوتوا هلبعص كمدودمنون (شسو) |



1 #۲ 

 نکل هنسانعم كمجحاقلطم ر در دصم مسا هرزوایس هغیصما ندنظفا

 (نیکر ) انهه دارلاوه امکر دشلوا هبثرع تقیقح ه دکمجا دا
 ردرافورعم( رورسو بسکو نعم )یدک هدنحرش یناونعكنهكلان هعطقیناس

 + رهوکز اپ یسفا نوح هناهاش هعطق نایهزال .
 (هحطق نا ) یدک ه دنلو تدب كن هنمات هع طقویدلزو ک هن(یهز )
 ارز هنساتعم قبال ههاش ( هناه اش ) یدک ه دتناونع كن هعیار "هع طق

 قسامححر دنوگا تقابل هریسر ءاه ه دود نو هدعب فلا یک« درخا

 (رسفا) ی دک هردنشلاتبب كن هثلار "دعطد ولد ی رک نوح ) تاودالاق

 تدب كن مه طة ید ردود واوط )ر ) رولک ەدالوا تاب , كن هع طول ورد جات

 (رهوک ) دکرلا تاودالاق یس اہ ڪک نه .یفع ( زا ) ر ولک « دنل وا

 جات ولوط ,ندرهوح عمل لصاح) یدک دنحرشیرم + اع تد لنهحاید

 دف هرهاظ تبساسع هکنوحس هو طقرب ول لزوکح هن قد ههاشیک

 دک رواد یگیدیآ م 9 ید ۱ زاها اطلس ولوا *

 فلا طعف (هاشنهش) هلا لوافلا طف (هشنهاه )هلملا یا ( هاشنهاش)

 كنونو یرمسک كن الوا ءاه یس هلج فلا الب ( هشنهش ) هلیا هبت اث
 هارلهاش د ان نالوا ه دیصع هکر رد ههاش د اب ولوا لوا هلنا یو کس
 كناو دلوا ه داز یکلعو هل رخو تڪ وشو رکسعو توق ن دن هاچ

 نانلوا یک اذ وب را هلوا هاش دابو ناطلس هنکل اهم را هصت هلی دادما
 هکذوح را را قالطا یراظغل و هکب اعلو « دناذرب یسیعیج كطورش
 عدقت هف اضم هلا فاضم هلتف اضا ی دیا ناهاش هاش یلصا كرلنوب

 ۱ ی دلوا یبکحر یص و توللوا ق ذح جد قورح یو: تولوا

 | هلا مجرافیدنلوار ک ذ نکما امهم « دزج رش یدهاش قیقح 2 کهن

 ات کح بحاصنعع هلا ارو یرا هه كواوو كن هدودم لاد (رواد )

 زتالتسد هوت تسدزو # تسدنرواد رکد هک ملان هکبو زا (تدب )عاش
 قبقخ م اح ةف رش ءاعسالوا)رولکید هیانعم ترد هقشب ندنوب ۷ تسدز
 رربدهلداع هاشداب ره ازاشینان) سا ءاعسالا ین قساّع ردند هت ع تلج
 ی دنلوا ف ذح هبات لاد هلا لامعتسا ترک ی دیارودادلصا هکلب

 E عبار) اودو نامرد ینعع ثلات )ر ولوا تّمسیفح هحرید توپ

 € رسفا مهمهیدشعا جانو تخت کروا ید ٭

 +٭ تاروا#



  nو و و وا و و و و و تو و و ور سس سو  aaaار و و ۳ ی ۳

+ ۲40 ¥ 

 فاکو ینوکس كنونو یع ك نارو ینوکس كواوو یتف كنه زمه ( كتروا )
 نایلس كلم وب دخ (تبب )یرختسعم هنسانعم تخت كرلهاشداب هلیسراف
 دعس ندب ول ۴ كنرواورسقا ب ز ناهجقلخ زرع # اق فسو ذالم

 ییابیزو تنیزیعم یناث ) شنادولمعیتعمب لوا )رولکیج د هیانعم یدی

 مان رهعلکس ماخ) ین اکدنزو تابحییعع عبار) رورسو یداشیعم ثلان)
 (هعطق)قاشع دادتردرعاش یدیا روهشم تداغردب دا یشاع كن هب وب

 اوج م دآ ٭ نیربش ععشیه شن آ هناورپ ورسخومه لک نیریش وچ لیلب
 هاشلکربناق یوزرآ كنرواره اک # نی رش داهرف البل نونخم الز فسوب
 * یهلآ قوش ناشبا مانا یزاح قشع ناکه داتفا # نیمارب هسب و هقرو

 هراعتسا سداس) نیک باصصا اهن 1 دنتفکق یقحرسج یزاح هکنوج
 ردیسرافیخد (تخ) هلحورکمیتعع مباس) ید كنروا هد هناعسآ هلیقب رط
 یر هرسکكنبتدودمءاهو لاد (عیهید)یدنلق هجرت هلیبسح یعوبش هدیکرت
 (تس ) یر سعردحات عصر نالو صوصح هنیراهاش مگ هلیا مو

 ین لوا ءا هدو * مهیدروب زو تخ تش ز * ٽسواتعلط ناهحرا رهش

 حوا ه دنوب یلصاح)رد هیانعموب یخدمهید هلفذح یه ءاب و مهد هلفذح
 | نعم هلبا ارو یخه كنبسو ینوکس كنافویعقلنهرمه (سسفا)ر دراو تذل
 ۷ رف ی دب اهح ناهشرسفارب (تبب) ییانس ےکح اضیا عصرم حات
 ( جات )ر دففخح ن دنظل راسفایخ دمه ٭ نم راسفا شدکے م مدراب رک
 ی دنلق هجروریسقت هلیسح ىع ويش ه دړکرو هدسراف ر دبع لصالا یف

 46 ارادو ورسخو را رهش ههاشداپ مهروتید
 توقیذومظعاندرلهاش نالوا هدننامز هلبا هیتح ءا هرکصندار (رابرهش)

 ۱ یبار تدب كن هعلار دعطق ا ) هاش داب ) ممجاین انک متن اتم هاشداب

 نارو توکلی تین ی اا ) ی
 مالعا ی دمه اضبا تردق ی ذو توق یذ هاشدان نعم هلبا واوو یف
 || تکوش ین هاش داپ نعم هلب را هف لنیتدودع ءارو لاد (اراد) ردندلاجر

 ۱ هکد رد بارش لوار) رولک ید هرانعم ترد هعشت ندنوب اضیاتده ی ذو

 ےٹکارادز مشان رڪ یز (تدب )یر صنعه انعم ییا وب رولاق هدنید توک

 || دابتیکح ہک ر دیمأ هاش داپ رومشمرب ینا ٭ مشو ارادو ناطلس دنج رکا

 ۱ یورردنکسا ثلات ) یدلبا لتف یمرو ردنکسا ینآ راربد خد بارادو



  esاا ردب ال ار دیک ازش فرد ها دکور قدم ۱

 رد یریح شول دیر دپ ار دن صحرا نالوا روم هل فل نینرفلاوذ 1

 هتساشم یی وت وط ردلع اف مشا غل اسم ن دننفذل نتشادمبار) رپ د ۱ 5
E ۱ د ربنامرش هرهار ددا ت تعاطا داد تاادع 
E: ۱ شه دار e هک شی تی) دمی تادع نسب داد 

 ید ج هدنحبرش ( Aفصو  aی هاشداپنامرف ۱

 دعطق هدا دلوا یبکرت فصورب رولک هدنشات تاب كن :هع طق یه ۱۱ زا

 | ناربن امرش نامرف دنناسر (تیب) ین اه ید » دنساخ تب كن الوا #۴ 1 ِ

 ید ناهاوخ دادم ۸ هرل. هباکشو تهی نارورس همهنآ "هدن ربذپ 1

 ) هب ما (تاب ) رعاشر دقو رعم یس د ه دیکرتروجو للم یتیم ( مت
 ندیدی ریه زعیس عیهرازهشنابر سل دنبز ٭ درا ۳۳ مس ناطاس

 زاهاوخ داد *رول کک هد هتسانعم ادصق و ادع و هنس انعم نئسنادو ۱

 ٿب هاللعنونو شا یک هدر رد لهاوخ دا دنالوا یپکرت فصو

 FE دوم اد سعا ندنظةل ندبهاو > ها وخ اف قس اط تل او عع داد دو

 ۲ | یکم دنلوا تیپ كن هعطق یبتهرکب یعراضم مکہ تت ردففحم لعاف مسا |
 7 ۱۳ روشن ؟ررهلقا تسدر ز ا اعر شیک ناهح

 ۳ واسفو نوک اع هک هلی يک كنیتدو دم هیفوف ءانو هیسراف فاک ( یب ےک (

 اهدا و تاد + دا که تتسبقاب ان تی )یر سعشناهجوب دم
 ۳ هلبسح یغوبش هدیکرت ر دیسراف ید ( ناهمح) قیکچرد

 یمرب یرکیوید تلاریز هکنوج ر دکید لا لا یسییکر یانعم (تسدرپ زر
 ۹ | كن هعطق ى دی یرکب ولد لا تسدیدک دنحرشیسماخ تیكنهعطق

 ۱ | داعم راکتسدخو لوقو اب ااعز تسدرب ز هدنفل ب بکن کل رواک هدعبار تیب

 1 | ینیدلوا دف رع تویفح تسدرز شب بحاص مکه ردشل وا هف رع تعبهج

 تسدریز تسدربزیا (تبب ) ی دعس حش یک
 ۶ نا ناج کت رک رازا |

 ۵ هلا ارویع*لواوو ینوکس كن همچ»نیشو یرسک فاک ( روشک )رازاب
 *«تادعزا منرخزاریش ومه ( تیپ ) یر شع” تیال و و تکلمو میل

 صاخ فرصت ید هدنوب موح ص ەداز اشاب ب لاک #روشک همهردملقاتسبن

 ۱ ی دیا رو تشک صا ر دیک م ندرو هلبا شک ی ظالر وشکر رر ویب بودا

e 



KED: ۰ 

 فكولا دعا رولوا كد ولت ا هک رد هنسانعم هدرو هنسانعءم نکا تشک

 ژربد هرپ نیدروتوا بوش بوک | كناب اعر رلیدید روشک بوناوا فذ ات
 ی دج هدسنح رش یب رب زوتوا كن هجابید یناسی ( ملقا ) یه |
 | ها هکلوا یهدلاوراثردر نیمز یاج ناکم # |

 هتیشح لز مو ناکمو لحتینعع هلبا هیت ءابو یخ كن هدود#مبج (یاج)
 هابک د ی ورن نکره هک ی اج * هايس باب هصنب و نوتب (تبب ) رعاش ازاحو
 هدازاشاپ لاکر دنامسآی باشم ضرا ییعمب هلبعف كن همم یاز ( نیمز
 قوغص مز زج رب ر دک م یظفل نیمز ررویب بودیا فرصت خدا هدنوب
 هتک ءا و رد هررقم تدورب هلخلوا سابو دراب قیعیبط تاکاخ هتسانعم

 هضرا هلبا قي رط لوا ردنسن دیکحأت نون یدنرخآو ردنوگا تنسن |

 یدیاوللوا هروسکع "هم یاز هروک اکوب نکلیهتنا یدنلوا هیعسن نیم
 ر دیگر فصو هدنلصا (وراف ) ر د هحوتفم هدبتک ٌهفاک کا ماف |

 دوخان رضاح يا ن دنظء) نفر ور قورعء  هکنوح ردکعد غروب و

 ردقوپ هدکنهرفیشیدلوا هتانعم اکلوا یمدلا هک امام ) ردفنخم لعاف مس |
 ردندنناهفک» لر ی مان یدوب هتشا

 ۱ ۱ هروأخ هوا قم شمر خاب برغم یرو هر دول ۱ ۷

 | كن هبقوف ءابو یوکس كن ہم ءاخو یعق كن هدودم ه دحوم ءا (زتخابر ۱

 ردطوض» هلبا ازو یرههفاواوو كن هدودمهبجءاخ ( رواخ) هلیا رو یف

 رلیدلبا صن وید برغم خاب و ويد قرشمهرواخ نی رخ اتم هنایصفت مل هلک
 قرشمرخاب برغم رواخ ییعیرایدابا نایب هرزوا قلوا سکع نیمدقتاما |

 هدنس هدیصق باتفآ تح یدلوا مبات هنی رخ اتم یخ درب ی مظانرایدزا وید
 هدنناتسا# نیبج عضو ردبا نوکره بولک ندناتسرواخ (تبب )روی |
 قافالتخا هدظفل یکیاوب تغل بایرا عیچ ( هع ) باتفا یاحر مات رده

 یرب ره هن اکر ایدز وید برغم یمکو قرشم یکی خاب بويعا لصف
 هدرایعم یر سعس الثمرلب دتا داهشتسا هلي نعش كنیرب ندارعش

 واخ زاو برغم ض رغ ژخاب زا ارعش بلغا شیپ .دشاب قرمشم رتخاب

 تیص تیارد راو دیشروخ (تبب ) شابا مظن قبیوب بوبد تسق رشم
 هدحاخ هاشو دنهو ٭ رحاب دح زاو روا تفر کد # وت یادصو

 | ( تیب ) ییمال مکح دیوم یوق وبر دشعد تسب رغعرواخو قرشمژتخاب



EN 
 | خار دنا دش ادب ٭ اعرواخ تناح زا دش تسب نوچ ا دیشر وخ |

 هرزوا قلوا برفمرتخاب ق رشم رواخ یناقاخ میکح * اع بش نیتسارب
 # رارپرواخ بناجزا باتفآ رس درب برغم بیجرد نوچ هام ( تیپ ) نرویب

 ۱ «هدرکرس هغوشاب روئیدرکشل هینج مي ماین %
 کن عع هلبااهراهظاو ی كن هدودم ةیسراف ءاب و یرسکتتبس ( هایس )
 كلا رولتید ههابسعوجمرکشل امارولتید هن دارفاو هنعج هاس نکل رکسعو

 كنار ( هدرکرس ) هرزوا یس هدعاق همو هام ردزراج ید ( هبس) هلبطاقسا

 هکنوچ ردک ٤د شخلق شاب یسپیکرت یانعم هنسانعم سرو غوبشاب هلبتوکس
 هل دوکس كنار (هدرک )رولکهدنلواتبب كن هعطق ی دی یمرکب وید شا رمس
 هقشب ندنوب ردلوعفم ےسا ندنظها ندرک ناکہ دننمات تدب كن هروپ رم هعطق
 فا) هنسانعمقلشاب هشبا هلب رع فاکلوا)رولک جد هیانعمیکنا هدرکربس
 هحورب هیانعم يکراوب یکن ادرکرس هنسانعم شودیساب هلبا یسراف فاک

 تشو زد دوش * ناب ون قشر اکی هبرکسوخ (تنب) یهاش تیر
 لفغتالف ردیب رع فاکلاحرهب هوا هنسانعمعوبشاب  ناربح هدرکرس مع

 + رکسعرسرالاسهپس هرادرس یدنید دیهیس #۴

 كن هدحوم ءابو ینوکس كناهو ىع كن هیسراف ءابو یرسکكنبس (دیهبس)
تک نودرکك رت دوب ( تیب ) یرعف سعسرکسعرا درس عع هلبا لادو یف

 | ه

 كد رکسعبحاص یسیبیکرت یانعم ا ی هاش مانا دب وک تتسررکو * دهبس

 بحاص نعم هدعیدق سرف دپ اف قیساکرکسع یەم هبس هکنوج رولوا
 فصو هدنلصا یدناقرسفت هلییسحیعوبش هدیکرت ردیسرافیجد (رادرس )
 | ندنزخْل نتشادراد هنسانعم شاب رس هکنوح هنسانعم یعوط شاب ردینکرت

 ناتسربط دهیس هکردروطسم هدنادلبلا ممتهردففخم لعاف مسا دوخاب سما

 یرسکو یارو روغفو ناقاخو مصیق مکه تن ردبقل صوص هنب راهشداپ
 یراصوصخح بقل كنتکلم هاشداپ ررب یراررب ره یلاشاو یشاجلو عبتو

 | مسر نارالاسهمس (تب)یمظن رمرکس عرس قع (رالاسهبس)یک یتیدلوا
 یخدرالاس ینا ءزج طقف ه نادر دکنج درک هکن هد دنس ٭ ناداپب
 یدنلف هجرت هلیسح یعویش ر دیسراد ید ( رکسعرس )رد درا عم وب

 رد هروکه نیرافرع كتکلم لهارهو كنلودره یراق رف كنلاثماو ءراظفلوب
 6 هلجردیدآ خرز هبج نشوجمرز ناقلقرس #۴



  Eهکناملق هلا رو ی :هیسراف ءابوو یر 7

 تکو هبا ماترولوا بکر فصوورما هغیص ندنزنغل ندیرمس یج دمهژرید

 /حوسنم ندروچ هلبااهراهظاو یز هرمسک كنارو كن هبجیاز :(هرز)ل هتسانعم|[

 !عرد هد رع ژربد خرزو هرز ید هدیکرت رک دنماباكنج هکنانفف فورعم
 نکن هدش # نا اتسراذک هرز رکس ود هک (تس ) نالس هجاوخ رید سولو

 تایسارفا لوا )رواک ید هب انعم کا هرز هعشب ندنوپ ۴ دشاب ناماوتوح

 (نشوج))ر دبا هبحانرب هدناتسبس تالوینا )ردیمان ناولهمرب ندنساب رقا

 هنسانعم مودرم هرز هلی نونو ی كب همم نيشو یوکس دوا اوو ی كج
 نشوحزا ردنکرذک یمه تناکرم (تبب):یجرف داتساردلمتسصیتد هدیکرت *

 كءج ( هج ) ردتغل ید هلا هل 4 نیس 6 7 نسل كنحرد دوکن انس دشام

 ناه رو کذم نشوج نعم هلبا همسر ءاهو یز حف كن هدحوم ءابو

 حوم تسد همش ناشوب هبحزا دز اف جود حوف نایم زراوخ ندبسر, (تس) *

 ریه ر دهنشد قاررم رنو عو ريشم عر
 یعصقا هک ااف ردروهشم هل سسک كنو ا نیش هدشناسل هماع هجرکا ( ربشعس)

  1لی هنج نیو رک كل هدودع هقوخ اب( فی یار د هیچ

 کا اهاقنوسلوا یربغ نوسلواروچ اموع رارید هب هنسل نالوا رتو نکسک ره

 نیکنروا مینو تسدو تشک اریلاع (تسب ) رعاش هنمانعبرأقهلجزا لیصفت

 !| هدنرب ره لمقهدی زعو هدیسراف# ارر,شعدکنوخزا كاپ ر شمش ی رت * دشن

 عین ید یدلبا ع رض م وحرم یروعشوپدردراو یرلمسا هدان غ ندرفرق

 | ارسو دلحو یروچ قاسم و یروٍ قارزمو یروج قواو یروه رک ||
 [| ||یروبس كنس هپ د عاطو هنبزانعم یروچ نج یرلکدلبا لانعتسا رکشنکو
 نعرحو هني را انعم حوطسراکو یس روسو یکسکوت كن هنن رهو هعد

 یزب رکشفکو هنسانعم هتعاصو قرب و هنسانعم یشوروخورفو هنسانع»یٌبت ||

 ءاهو یه كز هبجمیازو یرسک كن هدودم نون (هربن)لرولک ید هنسانعم
 || یویش هدیکرت ردی رع ید قارزم رارید وکنس هدیکرت قازَرم عع هلباهیعسر
  ۱یعق كنونو یتوکس كن همت نیٹو یف كلاد ( هنشد )یدنلق ریسقن هنا:

 ردقلوا هک ی نیت رخ ع ونرب و ردیعسا لصوصخم رخ هلبا هیعسر ءاهو] |
 لاح هدش # لدهننس دز اه هنشد ناک مز (تسب ) یناعلاویا زالوا صی رع

 . || یدنلق رفت هلبا یعویش هدیکرتر دی رع ( رصخ ) لکشم هراعب لد |:

 نر

1 ۳ ۰ 
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 ۳3 هردحوت یور سرقابزی زرایالف نهآرومت ۱

Jهنسانعم روع ا هلا نونو یردعق كن اهو کلن ه دودم رش ( نها  

 یازو یوکس كنارو ی م كن + ره (زیز را )رولک هد هتسانعم ف یی دہ

 ( سم)رلرید صاصر هدب رع هک ردیالقندنداعم هلا بنات یازویرسک ك ن هه |ا
 3 یاعلی رود ساخت هدیبرع کر قاب ننام انس جسم علح
 كنار (یور ) رازا تسدرد رزو مسسم دوش * راکرهب یرا دنک تحرک ا

 ق هلاما هک اهافرازدرفبط هدسب رعحو هلبا هتک ما و یس هاما لواوو یع

 رولک هدنوا تد , كن هعط ی دب یمرکب د ود زو یر هل جزا رد هیانع» شد |

E E E 
 | یا هدحومءاب و یم كنارو یوکس كنبسو یمض كن ءنمه ( برسا )
 هل | شک هکر دندعمرب نوشروقوب ( هدناف) رارید كنآ هدع هکنوشروق
 رولوا نا ارکندران نما ناف ام ندهور> هلانوت J هدنزورولو' ل ۳ هد دعمر

 ردت ندرلنداعم عیج هک سالاوردٌیلا ندرلنداعم عج رواو امرت هدتاغ|ا

 سالا ب وود ا ی هرامنوص ن هکیا تسو مر ند هج نوش روو

 1 # نيب سالا تسا هدوبدح عسر د هع ( تدپ ) رغاش رار دیا شارت

 معو یرسکك ن هدودم نیس ( ےس )رثپ نوج دشازیم برساز تس سر دق نبا |

 راربد میس هد هغلا ضاب عولر هدازربم كنهر رد هضذ هدسرع هکش “هلا

 ار دیدشز هه کز رد بهذ هدس رع هکنوتلا هارو یه كلهم 2۶یاز (رز)
 ال ط رود هک هراد نآرطق (هعطق)رز یامعهردرعاش راردبا لامعتسا هر |

 | ار هدنب . هک تسنآ مان ۴# مد رک یف وعم شنرشذمه # دون هگسا دمص فر _وعارذح

 اا هب یراک هلجزا ع رز هک اریز نڪ ع رز (تدبر) نغل رد رعاش ٭ دوبن

 "رز هقشب ن دن وب # !تسرز مه قاب ثا تسرز ناشلث ار عرز ٭ تسر
 | ریکناهج متسر ردپ مان ینا ) هحوق یعدربب عم لوا )رواک ید هیانععیکا|ا
 هک دقت دارم ند اه اوست هکرد هل وش یه جوت کالوا یابععوشا (هشن) ۱

 رک یرزح هک ت رد نناتنکیف زوبرد هدیاسح جد دفن رد دمن یعصم|ا

 كنا رد دارم (ز ) ندیدیوشا ردیدپ یرطق كديکيا ییرکی وہ هتشا ردیکیااا
 یصصم رد هبجم یاز فرح كيرفع جرب هکنوچرد م دزک فحص ٥ی نیت

 زنهحاف رولوا شاوا 0 هجردعتوب رد هل 4۶ ءار

 ۹ داب لبادخان یس شک یکایک £ 3%

 < ارد #
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 ۱ فالو دی 2 یدعس ۳۳ اش E هدر 5 د)

 یوکس لرم نشو یغف كفاك( شک ) و تفاوت ا اوخرکا

 بکس و هیفسو قرور ہہ یت هک یکه لب رس ڪط ا ا 0 ةقوف ءانو

 دوو O هج? ءاحو یخ OSS رک داسنگب ۹

DEرددرفم ظخلوت ز کد یس یی ناحالد هه £ 4. ےف ك  

 هدامآ دهه ناح العوج ( تب ) ی ظن رم رلبا مهف بڪ م راهنز ۱

 یس انع» نوا یا اوهو خر یگ ) دا دندوب ۳۳ ادخانج 3 * دندول

 یدک وات یس داس تاب كت هانا هل ا ی د

 هک رکشا رودد ولعاب ن نأب اب« داشککلب قحا #

 ر د لوم مجرنا هتسانعف شاچاو قحا هلص E هسراف فاک ( داشک )

 ۸ ۰ د هسراف اک ER مچ كن هداموبندنظهلنداشک

 عارشهدییرعهکینکلب یک لوکس كااد (نایداب)لفغت الف یدلبا داریاو |[
 یداش ود گهر * یشکرد ناما (تیب) یرونآ میکرد

 ناب هکنوح ردکعد بوسام هل یس کرت (یانعم) یر 1 ه دنا تقو یاب داب

 یکا نانداب هعشل نر هک سهت اودا ولد تاس تادا ه دمافمول

 ییعع هلی رط هراعتسا فا ( یس ەق نهارب و ناتعف لوا) رولکیخد هرانعرم

 دنا کلب اما یا ریش قد یاد نر ورک تعرفه ر

 هرکنل (تب) لالا ےظن ردعیاش ید ہ دیکخر (رکل )ر دسینايس 1و ۱ ر

 ترد هعشد ندنوب یا اوت را داکسا #< عارش نکل : ید تاسره

 : ییعجثلا)نیکغو راقویعء یان) هیکنیهبهاقناخیعج لوا )روا هیانعم |
 | نادنر ناک هو هناخ ر دنلق نعم مبار ) هع دخ بحاصو لیمو راکم

 4 السار اطا كيدزنوشم هلوا نیس #۷

 یهن ندنظعل ندشنالک هدنساس تاب كن :هع ط3 ىس فرق ( وشم)

 هطسلا تاودالاق قس اک ردبهن ناداهحوتفم مع ہ یک ه دنلوا ردرضاح

 (كيدز ررازاب مرکرپ نینحشآدناغ* رادغوروحرب ردق نی اانوشم(تدب )ی مع ارم

 هک نیش هلا فاکو یرسهک كن :۵ دودم لادویوکس كن هد یازو ی كنون

 تاسف ءاک هدنرخآ هتساتهم برق دزن لصا هنسا تعم تب: رو گر

 هد هنسانعم فرقو یک ك ی راتو كيراب ید كيدزن هابقاطا فاك ردنوجما ||



 یاج هتفرک ٹن ناقشاع یاج وت كب درب (تس) یناتعلا وا رولک
 ین قیس اکر دلوعفم تادا ار ظفل که دنرخآ ( ار اطلس )رایغاوت كيدز

 هدیفن ربح یربسفت كرب یمطانوید هنیطالس هک اماف ةبکرلا ثاودالا
 لمأتف هلوا تم هنغی دلوا دغم یم وع هر ڪک: نالوا عقاو هدیهن و

 ¥ کتب عبد قاب یخ درودزا نیب روک ن دقازوا
 رد ردرضاس را تدنزا نرده رشاع تب كن هع طق یس قرق (نیبب )

 قیش کر د هلص ه دحوم ءاب یم دنلوا هنلوا ع وجر هماعلوا هد اا
 نیببار تماقو انا اتم ولج (تدب)یزپ رت باص هطنسلا تاو دالا یف

 هکر لا تاودالا قق ساکن م عع زا#*نیبیار تجریارد هحوماشکب مّسح

 یی درد نوا (رکنب )یدک هدنعب از تیپ كل هعطقیم رب ی رک وید قازوا (رود)
 رد هلصاب کهدنلوار د ماندن ظل ندی رکن نک هدنسداس تدب كن هعطق

 دک ر زا ار هعطد نبادرک هکنآ دشاب هاک شد وخز

 ك هع طة ی زوتواوید ودنک شی وخ ) تاودالا ف قیساکنم یعع(زر

 كن هعطق یجب ی رکن وید رخ هلیدم كنهزمه ( اک ۲ )رول ه دنعبار تد

N RIیدک ه دنس داس تدب كل هبنات هعطق وید هلوا ( دشاب  

 (درک ) رولک هدنلوا تبب كنەعطق ی د مکل اوا ( هکنا)
DEهعطق ( هعطق نا ) رولک دما تدب كن ی  

 یازو یه كن هرمه ( رب زا )ر دلوعفم تادا ار یدک دنناونع كن هعبار
 و اه اخ ےک هنسانعم كلبا ظفح هلا ارویعف كندخوم ءایو ینوکس كن دعم

 دوش یغرب با مرج ال تسال شح رص باک او رابرازه یزور (تس )
 هيلا ظفح یهعطد وب رب دوو هاک أ ندو د نک ییعم لصاح

 هک ر دام انا مهر دلغوا دنزرفر مپ ایر دپ 6

 هناو او ابا وردپ ید و هناو باب فورعم (ردب)
Eفلخ ان # تخورش م دنکودب ناوضر + هضور مر 3( تس )ظف  

 لغوا هلي رسک كن هبسراف ءاب (سشپ ) مثورفن یوجب نم رک نٿ
RSنکل ردلماش هراس :اورکد دح رکا دلو عع دار كاف (دنزرف )  

 (تس ) یدنغش جش ماو هدلاو عع (ردام )ر دنلاغیام سا هدرز ڪک ن

 ار مانار دام دا زدن زرفؤت وحات # یخ زا دش تسار كلف یانود تشد

 ( رهاوخردهرب مهوردادر دارب زدشادنرق



YET 0ي” ی  

{or} 
 ل ا سس سس
 نونو لرد ناه هنسانعم شادنرق ةقبقح هر رسک كنهدحومداب(رداپ )
 اضواردارب نعم ( رداد)قفانمر دارب ز ر هع * قفاومكس دوب راب دص (تبن)
 ی د رادیم ندب هک ۴ امرع امر درک یهاوخ م( تی ) ا الو تیز

 (رهاوخ) ردب و رح هتسانعمقداص بو قفُسمراب هد هځس ضعب ۴# امرداد

 هریشمه نعم هلفلا ه دعب واو و ىس هل امارسکلاو ملا نیب كن ههچم ءاخ

 یدنلقرفت هلبعویش « دیکرتر دیسرافیخد (هریشبه) ید تخا هد رع
 ۶ ولغوا كنلخوا هری اپ ویب یدلوا ابن لم

 هک اب اب لوس نع دج یی هلی كن هدو دم هیت ء او یرسک كنون ( ابن )

 ثنارو سا تن و یعق ٩ لزوت ( هرب ) رارید د هدد هدیکر

 زرد دیفحو طبس ه دب ع نروط ه « دیک رولعو لعوا هللا هعسر ءاهو یی

 یک شاد یهلبازا مه ٭ اینا دروا مشچ هکه بن ( تیب )یو درف مکح
 6 ردفارد هدازر ار وتو هست و

 هلبا هیعسر ءاهو یعد كنتسویرس ک كن هدودم ءابویعف كنون (هسین)
 كن هرمه (ر دفا) هسین یدالوا نق هرببن یدالوا لغوا لصاح یدالوازق
 ضصعمب هدازر د ارب تعب هل ارو یعق كلادو ینوکحس كن افو یعق
 هلساس ( تبب ) بیعشوبا رد روط سم وید هداز هرشبه عم ه درلکنهرف

 دج زی و رور دفا شو اس تک # یطر اع هشفنب ی دج |

 ٭ ماکهنروعلوطرونید نز تروع ه دامر د یشید رم ۱

 كن هنره یتا عع هلبا هیعشر ءاهو یز هعف كلادو كن هدو دم میم ء (هداع)

 (نز ) هتسانعم لصا هدن رع هلا هد دشم لاد ر دیظفلر لب اقم هسرولوا

 دره یبا ةمرارید هأ حا ه ديب رع هکنروع هلبا نونو یف كن هم چم یاز
 درو مدننکی سک# نزرکا تسد نحرك عررم نرد (تٽي )رعاشر ديف

 رولواییکرت فصو و سما هغیص ندنظفل ن دز یخ ںہھ # نزرا تشکزا

 هنسانعم تروعلوط هلبا مو یرف هتف كمالو كن هیسراف فاك ( لاک

 ملاک نزو عب ا !

 + رتردکچداکرا | جوز ییعب رهوشویوش یداوارا

 یعپ ج و ز عم هليا هبتح ءاو لوهحم واوو یعط كنهبجمنیش ( ىوش )
 رولوا دین کر فصوؤ حا ند نظل ¿ نبش هلا فوزعمواوو یراكنروع

ERیمن فو یوکس كواوو یخ تست ذکر  
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 ۳ شید نا هلبح زوج اید E )نادار ذم حوز ییغع ی هاو

 كن هیرههتسانعم كکرا هلا ارو یھ كنون( زت) سا ! وخر ھوش یزور چب ره

 یعم ف یکرکلجرتلآ عع لوا رولکیچدهیانعم شب هعشب ندنوب هسرولوا

 بآ هحوم نعم عبار )رايد خد نامی رنو مرن هک م اس ردپ مان تلات حقو تشز

 هر هما هبعسر ءاه هدنردآ هدراانعموپ رلخاش نالوا هدنس هطرواح اناس داخ

 رولکهدنشلاتاب كن هیر قرف مک هت زرد جد هرن هلا ه دشو

 د ینا ٣یدلوا تفایضیزاب نویاروس نوکود
 (تس) ناس هحاوخ هنسانعم نوکود هلی | ارویعصكت هدودم نیس ( روسر)

 روس مع نازایرب دول هرهز ناخ 4 ییرکتوذرکآ یرورسو یروس ادبح

 قشاع ناجی دنکوچ لفط (تبی) یناعملاوبانوی وا نمی بعل نععهلیرسک
 روبکهدهنسانعم زابناج هدعس ضهب #یزاب رسوا قشاع دنکهکدیابیزا

 (تیب)یناعلاوبا قاقنوقو تفایضیتعع هلبا هیردص+ ءاب ه دنرخآ (ینامهم)

 1 رواک هدناوا تب كن هعطق یمرکس قرق ويد رفاسم نامه هکنوحب

 هک رتخد در هربشود هر کاپ یأم داش کوس

 ال اوبا هتسانعم لانح رو نامداش رس دی ءاب هکن روح رورسو حر ییعع

EE,هک مسنادن یرع ههر د ۴# نام داش متکن راز فذاا  

 كن هدودم هڪ نیشو یعصكن هدودم لاد ( هرشو د ( دوش یداش ن نوح

 لیعامآ لاک هنسانعم زق رکب هلبا هیعسر ءاهو یعف كن هجم یازو یرسک
 راسهمشوئز دنا هتفرک خررپ #راو هک نیب نعرطاخناک شود (تبب)
 | دعا یس هئلوا لادبا هی هبسراف فاک هیعسر ءاه هدقدناق عجج # تسود

 2 كالاد (رتخدر) یدنلوارابتخا طلغ هلغلوا لوا نده حص ةت لرو مذم
 ید سار تند ییعک هلا ارو ى كنەيقوف تاشم ءانو یتوکس كن هم ءاخو

 4ر دفلنیفب یکی دزو دنواش ٹا وخ هاچ راصخو* راد هیانعموب
 لوه داود قبلا ارانكلاو ع انيب كن ةمه# ء اضن ( نا اشیوح (

i یروس هعاقو هتسا انعم تف اض نالوا ه دروبح ماکنهو رورس مانا PER 

 د ه٥ یازو یھ كن هدو دع ؟هدحوم ءا (یزا ) رولک هد مدرن ورم |

 || ینامعم بئرت رکج تخم ل د نوخاب منک# دیآرکا اراد ةهاشاکیربنآلایخ

 : ۱ ا هدیر او ی رمسک هدیزو رزرو نوک كلاد( نام داش) ۱

غنکک ەد هسیارابدید طلغ هکر دق هنییمرک اب هنسانعمرةرکب هتکن ردهبلک
 2 طا



۳۳ 

> 
 ینوکس كنونو یرههف لواوو كن هدودم همم نیشو ینوکس كن هیت ءاب و
 ییزوتواوبدمصخ شیوخ ی درف یک تنر لمص > عی ابرقا عع هلبا لادو
 سابق فالخ هلن دنواشی وخ ییصاح )ر ولکه دنعبار تیب كن هعطق
 وید نیقب كيدزنر د هیردصم هبت ءا یهدنرخآ ( یکیدزت )ردعچج هرزوا

 ی ده دنربخا تیب كن هعطق یکیا یرکب

 4 ردنا ر د باب وا مهردنسپ لغوا کوا
 هل ارو یخ تالا دو ینوکس كنونویحف كنسویعضكن دیسراف ءاب (ردنش )
 نالوا دیفم تسانعم کوا هکنوح راربد بیر هدب رع هتسانعم لغوا کوا

 هحوتفم لادرب هدعب نک اس نونرب ه دعب بودیا ف ذح ینرخ کا كز هلک
 هنسانعم رد کوا ردنتخدو انا کوا ردن دام ےک تن رارروتکه ل42 ءاررپ هدعب

 اوج هنیکناهج نیا دنان ردن داع رج (تیب) یرصنع داتسا یکی راقدلوا
 كن رمهو ینوکس كنیواءار (ردناردی) ارر دخ دار وعم دراد د ردنسات

 یپبل داتسارارید یخدردندپ هلبف ذح كن هرمهو كنار هنسانعم ابا یوا هلی
 | * دوشردندام دننام درب هنیکزاردام» یه دنن دردن دپ زان وجر دز! (تدن)

 ٭ ردرهوکك اب دازنالآو نالوا هدازیشک ۱

 كن هسم اخ هعطق وید للعا الاو هکنوح هنسانعم هداز ینک «دارالاو )

 كن ۰ دو دم "دیسراف یازو یرس کک كنون ( دارن ) یدک هدشلا تب
 رهاط یتعع كاپ هکنوج هلم (رهوک كلاپ ) لصا عع هلبا لادو یعق

 ی دک هد نحرش یرشاع تدب كن هجابید یاب رهوک ٠
 + رسکی یس هلج هلو موق نادناخورابت

 نعم هلبا ارو یر هع كنهدودم هدحوم ءایو هبقوف تانثمءات (رابت)

 هدکنهرفو هدراتغل ( نادناخ ) رد هنسانعم كالهرابت هدي رع هلبقو موق
 || یکیدنک هنسانعم هقو موق هک اماف )ردرسفموید هیاک ندمرحو ترب لها

 (رسکب ) ردیس هصاخ تاور ن دنارا لها ابلاغ لرب ی مظان یخدوب
 هک هنسانعم یس هلج هلنا ارو یف كنسو ینوکس كفاکو یف كن هیت ءاب

 لل ردیا ریبعت ويد هشاب ندشاو ندروغوار ن دنا هد کرت

 96 ردزسروغوارخادب هصنخ مسو وص یدهیامورف
 كنارو كن اف ورف اریز هنسانعم قحا لصا دیس یکر یانعم (هیامورفر)

 | لصا قعع ( هيام ) هنس انعم نودو قحا هلبا راهظاو واو ءافخاو یرمعص
 ےک ا ا



1 3% 

 :(A یر روش رکشانرو ینزک#ربمراکزور دوره یدعس جش

 یصس4 زوتوا وید انف دب هکنوچ زسروغوا نعي تح دب و علاطلاموشم یتعع
 لوا تس كن دسماحهعطق ولد ملاط خا رول کح هدنلوا تدب كب هعطق

 نارق بحاص ناسحاو ماعناز (تبب) یه هللا دبع یدک

 قطاو یعاشا لوا ) رد هیانعم ترد ورف ( هدف ) نارخا دب دن درک شوم

 عبار) دنسادعم قلاط هیوص ثلات ) قوب نعل علب عع ینا ) با

 لوا)رد هیانعم شب (هیام )رولوا لخاد هت اقتشم لئاوا نوجا ظفل نیس

 كن هودو اموعیسیشید كناویحره ینا ) یک هیامرمس الثم ل اصا نع

 | سااخ)رادهیوردق ن هک : عیار ) یس هیام رخ ثلا ) اصوصخ یسشید

 . یرگن اهجج كنهرف اف کسی هواکى راک دتا دیس رب یو دنرق

اف فاکو نوک ر كنوتو یر هم كالو كن هبقوف هان( یکلت)
 هییسر

 (تب) لیععما لاک لث اسو حاتحو چآ یعع هل م ڪک كتهدود#

 | یراوخشیکب لئاک "یکالت 6سفن یب یکی و "دنا > عمط ماخ شیکب

 نمسفوتلا یسیی کز یانعم یرجج یی نیکسو رتف عم (رزرب )راخ
 هکححرلا تاودالاق قس اکر دن تادا ی کو رد واسم هاو

 یوا تنی اا کک ؛وید نوت رز
 هک هدنشخم یعالشغاب درماوج مدآ نم $

 ندنوب د رحوج هدیکرت سنا ی رکو ینه“ ینعع هلن وکس ااو 3

 ر دق وب یلاهعتسا هیانعموت اما رولوا كعد مدا ا یدک یانعمردطلغ

 ندنظفل ندیش ها وکس او ےک ل ه دحوم ءا ( ٥ هد )

E:ونوم یرر رد یادو و یک یاو دا  

 ٭ رکشهاوخولکنسارونپد سکا هغ باو سبسخ 96
 لکد ناسناو مدآ ییسییکرت یانعم نودو هلفسو نسبت

 یدعس عحشردفورعم هنسانعم ناسناو مدآ س کر دفن تادا ان هکنوخ ردکعد

 (رکشهاوخ) یاب سک ناوخ + ۹ :یک اب ٭ یشابن سک نان سک اه ( تس (

 واوو یسهلامارس لاو نيب كن هع ءاخ شهاوخ هکنوجردلعاف مسا
 دمج نیش روسکم لیقام هن رخ آما ن دنظفل ندیهاوخ هلفلاو تمالع
 9 تاودالاف قیساکر دلعاف ےسا تادا )ر ۲ TEE هلفاخا

 نحو
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 ۱ ۹ 13 ر

 < ۷ ۶ ۳2 ا دف

 ۱ زورسفت ٭ هر هوج هی وب وجه وب مد روک ب ندم 3
 مرکو رد یل مو اتم نارا ۸

 ۱ یار بس هزه (نارب ) تاودالایف قساکرم نم (ز)
 نونو یتف كت هدودم

e 
ODE 

 “اسا

 ندل>ا لوا یدبشهری و دهها جربا یر کد نزرف هاش نود اا

 19 دوا مان روت قیناج هنوا كنوحی> رهنو ردشموا ۳۳ نارا

 داس ن هاش ك شوه ما نا را یھ ھردنعاوا هيما نارو ۲

 رد هو ا ام (مدرواب ) ی دیک هدنلوا تدب كب هل دعطقود نم

 فصو ےب وا ندب روآ هلی دم كنه ریهیردصم هنس انعم مدرونک

 یهذدنلوا ی

 لادبا هي هیت اب یس هر مه مدروآ هک
 كنا ثلا ط5 واد بر بوت ( نیش ) دم دل ین ف بسام ىلع ا ر دشتلوا
 یدک هدنعبار شلیک ۱ ۱: هعبار طق بدو ER دن ا لس

 ۳ هدنحرش گر تاب كن « اند یناسب ردرهوج ب برعم (رهوک کت هدر یر كن

 داوران او
 یعق كلر (ناشخر ) یدک هدنناونع لن هس ءط ۱

 نونو ی هنن رخآرم ن ںد سحر ر لب خ .وینوک کدو 9 1 ۱ ندنظقفل نشر لا ۰٩نیشونو ا

 ناشر خر( تی )ا ناو قره |عع ر دلعاف مس القا ا ۱
 7 قس ا ف ىە (رد ) دا نادواح تایح شاعل بل اب دیشروشو ۱

 ۱ 0 1 فصو (راثوتپ )افلآ قبس اکابند یی ( ناهج ) بکرا تاودالاق
 3 یعتلازوتوا وید عاعش وترب وج 7 ر

 7 یھ كنهدودم دلم ءافو یرسک ۲ كنون ناشر رولک ۴ 2 ٠

 4 |( دمتموب نکن یا هاو و زوم هنسا ا:هم یهچ اصو قجاص ِ

 ردي رع لصالا ف ی یک نیدواهدنس هک راتن دو کشد د هنش

 1 3 ۱ :فولا ةن هنا تال ارباز ت تص ا (تیب ) ییاج ردعیاش ۰ ۱

 3 3 ست ىجا شو هر

 ۲ب ۳

Rr 2 
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 مسا یل ااا یرلکدیدشربا رومنم كس ا ٤ اع شنکر اوز e تاودو شخ E ورب

 نیو ا هیلغ هرکص ردیا روید شریاروب

 رم نامساریشو نوسلوا هسرواو میر

 شخر هتشب ندنوب ريد شخر]
! REرول ( 

 ند هتسن قار لاو نیت !)غ ورفواض یا

diابو خر سدخ) ی خرس كارود یتعم  
 i ۰ء (رادبات )ر داعاف مس ندنظفا 0

 ۳ 13 E ایضو غورفزكآ اما رد هنسانعمول ولير اترارحو

 که فازراداتنآ ادنی یھت مقک(تی) ی 0
 ردا :دولنوارطولنفاطا كب `٠ × باو
 1 ین وک كا هدوم نا

 ا ۳۹ هانم چوا هعشل ندیول نوسلوا

 ۰ یک ع وب ثاا )ر درهوجر نخ و عع ان) ارآ
 FJ 1 2 صر فصو رادیآ لصالا یف ) ر دوار

 ی تب آ هکنوچ یکی نیو هاتف یم بوط باترادبات مک |

 کهاز تی ||
 د شلوای اعم كةشاع ¥ 5 ۱ ۳

 د هکنوچ ر دین فا Gt رو هدي ۱ ۱ ۰

۱ 

 تاس 5 هب ek رولک هدنحسشو نته یوا تیپ كب هعطق
 سا ۳ ءا ندنخفل نشاد راد ید تا 4
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EO OT. OEEسیتی کا  

 )> ۳۹۹ $ 1 ي 2

 لا هعطد ىع کا یر ا , ودتلادعراد 2 وح ل داعی ٤ع ردلعافےما رک داد

 درع تک تف اودالا ف یس کر دلعافیساتا دا رکی دنک هدنسناتدب

 نیشونوحداد* * درک ظیو ناهجرب ماظل اعط ن وج هحرکا (تبی) عساولا | ۱
 :ترضح-.لوا )رواک ید هیانعم یکرا رکداد هقشب ندنول* واراورخ حر ا

 ندنراذشح یکلم نام قا ) یا ءاعسالا ف قبس اک هن اشلج قیقح کاح

 ولدج وکروژ هکنوحراحو ملاط نع رداعاف ےسا (راکروز )ردیسا نشحرب

 ر داع اف مسا تادا (راک ) یدکهدنساخ تبب كن هعطق يمرب رکی ا

 < راکروررداوه خاد نامزو رمصعو تصرذ قس 6
 ی4ییات) تصرفیعع لوا)ر د هبانعمجوا هلو کس كن همه یار ( راکزور)

 هدنآ ۰ نکل دکبدیوک سی ر قالب هم داو اوه عع تلا) نامزو صع

 + نتشوخآ ی دو شوغار د ی دنید هغچ وق 9 ردقوب لامعتسا
 طظفا سحر 2 هکزوح هرزوایس هنصمهاردر دصم ےسا (شوغارد) ۱

 یف نعم رد دوخ اب ردقتشم ن دنظهلنتشوغآ هلا هزمه دم شوغا ر دنوحا

 كنهعطف یمرب زوتواویدقاحوق (شوغآ ) بکر تاودالاین قبس اک
 ٭ وا ی رعسوبب هک غناوتن یو نه هک هو ( تب ) بطل داتسارولک ه دنشلا تدب
 "هنمه (نتشوغآ ) تش ذک س وغار دز فرصت سکح اس یا
 ر دن رابتعا قرف رو کذم شوغارد ییعک ر در دصم داف كن هدودم

 ٭ راکر د هغاجوق قلا یدلوا اجوت مهر

 هد هنسانعم ېناجو فرط زرد رجم د رع هتسانعم قاجوق ہکشوغآ( راک )|
 ار قشع د دخ دخ ( فاو ناظلس ترضحاسوکب هیانعم یکیارولک

 ردیفیعع رد ه دنوپ ( راکرد )راکردنا ار قشععاد درک # راک دوبن ۱

 هک زاس لر ر دیقاط لون ید كنزود نتخاس

 دیگه ءاځ هدنت القتسم هتسانعم قو یا و كمزود ردردصم (نتخاس)

 ردس تام نع (زاس ر )زرد دیزاسو دزاس بونلوا لادبا هیچ یاز

 هراس عم ول جد لر زاس ه دلاح ییددلوارخوم درب ۱ دعم زاس قد رط مزاولو

 [اطءدو لرب ظا طءفر دلع تسد ید زس واوو هلغطع واو  دنروصیکباوت

 رعاشم هفاف ر دراو تل ع قلا هدو هحآواهل ویر د a ید زاس طول

 نالسداوخ × زاسب لّمم ةشوت هار ر * زاردلّزبمو دمآر ودوتهار (تبب))

 ات کرببزورما نچراب وراک# لکو لب زا هکزاس برط كرب ابقاس ( تدب )



9 ۹ r {OTU} 

 هاتم نوا طقف اف ) زا و  TEوا تبب كندع طق نشب نوا
 تفرعاکر فس؛ارا دن عع لو 0 اضبارد هیانعم نوازاس طة یدک هدنحرش

 كناماساما ناماسیعع عب ۱ار) فورعم عع ثلاث )لاحماظتنا نعم ینات) اغا

 كنج حالس نعم ات )رونلوالامهتسا هی مک اردراویسانعم یکتا نوا

 ) عفن نع لح ور کم عع : عللاس) تفایض ارادت عع سداس

 رولوا یبکرت فصوو سما ةغیص رش اع ) دن امو لثم ینعع مسات )ء ثافو
 نر اک راش قفاوم كیو ددم زا یادم ته ۱

 ) ما ظنا نع زاس هکنوحر دب وسنممسا هلنوکس كن هع یاز (دنم زاس
 | (تبب)یاظن حش کرل تاو دالا فیس اکر دت: تادادنم انآ تفرعاک
 زا (داکزاس ) هاع یهامز تیار تخارفارب# هاش رکناهج یدنمزاس ن رب

 یمن رممر دلعاف مساوتسن تاداراک هکنوح اضدا هل نوک كنهمحمیاز

 هک اماذ# ناسرتناسحاوزاسرح اراک ۴ نا تو ی ی
 رولوا قفوا جد هب ی 67 ی انعم عیانصلها تل بلا یعع هلا هک یار رسک

 رونید رونهشوخ هلو سوم و هکلوش ٩
 رادقمرب ن د راهویم و هبرشاو هبعطا هل نوک كن هجم نیش (روعدوخ)
 "ردزاحم دوخاد بیلغت یرصق هت الوک أم كارب نم ظان ید هنالوا یلتضوج
 یبار تس كن هعبار هعطق وید لزوکش وخ هکنوحر دیکر فصو هدنلصا

 لیعاف مسا دوخا صا ندسنظعا ندروخ ( روخ) یدک دنحرش

 یدنلق رفت هلبا یعوش ه دیجحرتر دسر اف جد ( شوم ) ر دفق

 < راوکشوخ اسا نھ ڭا ندیراوک مه

 كن دوم ءارو یف ان وویم واو یم كن اسا دیراوک)

 ر دیدیکرت فض و ه دنلصا (راوکشوخ ) مضه نعم ر در دصم هلل رسک

 وپا هتسانعم دي دلو فیطل ند هبیشاو ن د هیعطاو هنسانعم ناسا یمصه

 99 فکزا اند ی * وکیرابو راونهْشوخ -لقن ان وج (تد )یناعلا

 یک رد هلب وا شلاکس م ھ ندهن كا رکف یدلوا

 هتسانعم كن ارکف ردر دصم ٩ سزک هلن ءاهو ی كنون (ندهن)

 ا وکت افز كنهرفق اذکرولکهد هتسانعم نداهنو هتسانعم ندروخ ۶عیجدبه

 ییها كنظفل ندیلاکس للف لا هدود# فاکو یزسک كن درس (شلاکس)

 هشیدناو رکفیعع ردرا دصممس لقال | هم نیشروسکملنعام هنننخآ

 < داتسا ل



> ۱ 

 شااکسو لدنمزا * ناوخو نکر زا نمرعشوت نوک یا# یکدورداتسا

 ردب و م وید لعاف مسارکعتمو دنه هشیدنایتعع هدسرفلا ع ) نابزونتوتزاو
 رواکەد هنسانعم هع دخو هل رح ېچ دیه ےھارا ازربم كنه ره ق اد

 هک راو درب ردکانا ین ًانورمخأت هتشا
 هدحوم ابو نوک كلا دو كنارو ین هل فحوم ءاب (رانو دز )
 وحش هنسانعم كعاراقوو تنوکسورتخأتو نت هش اهلا ارو یعق كن ہدودع

 شان مانزه ر د ددرک هک ات # ساب رازآ ی و یوح یراب درب ( تب )راطع

 هک ین نع“ راب نعد ر د « دنسانعم لص 3%

 هل مسک هدو دغ هيقوف ءانو یوکس كهچ نیش و ی ك هدودم ۶ "ریه یتش
 كنح ( تیپ )ر دشا یارک ذ هلا لباقم یفرع هنسانعم .ke هدّرع را

Gpتسشنآانارعوخدپ نازایراکهرس شوخ# دا ازادمشذآ نش  

 هراز راکو رادهربک و مزرو شاخرپ شعا كنج
 نیشویعف كهدودم * همم ءاخوینوکس كنارو ىع كنهبسراف ءاي (شاخو (

 ٭ قعسا وا هاشداب هک لاح ارک (تبب ) یرف س اغوغو كنج هلا هم ھم

 مو نیس كن هج یازو یی كنار (مزر) شاخرب لیمو نیکروصت دنک

 مرر زور شدد 4 تشن ) یان نیسح هجاوخاضتا لادحو كنج یعع هليا

 : رولک هدد شاک مریهو روش جدیه * دزادنارهاوح ردارب زا HK د ص تست

 لادو هلوهحواوو یعض كنارو یرسکك ن هدود# هسزاف فاک (رادورک )

 توطروا یسبیکرت یانعم اضا بوشآو كنج حب هلی ارو یعکكنهدودم |
 هدماقدوپ مک هتنرولواهد هنسانعم كنج قلطمو رولوا كنج تفصنک ار دکعد
 فرطود رهز * رادو رک شروش هدمآ ش وج (تبب )رب بیک ی نی دلوا
 نوکس(رازراک )یروعش كنهرف یناذکز و درکو راد هیانعم وپ *راعسییدش تشک
 میت غیمآ نم هشفنب ( دی ینزوسمیکح اضیا لادجو كنج ینعع لیا ءار
 كعد شيا ولهآ یس کر اتش ۷# دا وتزازراک تشدنتشاک ٭ هلال ر اکاموت

 ورور ى هدکرت نکلردیسراف خد (كنج ) رولوا
 + مذ ر دشلوا هساطو نیکه ودنا ول هساط

 ادو وكس كونو ىىة نءزه(هودنا) دکنوج ردب وسذھ ےس ۱ (نکهودنا)

 اا نیک عفو یب 4 اهواهطاو یہ كت دودو
 | عم هلبا عمو یر هعف كنهمصع یازو كناف (مزف ) كىملا تاودالا ق

۳ 
0 



۱ 
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 یسک رت یانعمرطاطنا حورحو باعلا نوح عع هلنوکس كمال ( راکشاد) |

 ۱ ۱۳0 دیو رم شد هلا 4 ءارو E یک هودنآ هصو 5

 مزد زا ارام ل د دن اهر # مرک هاش یا ۱ بل روش هج ( تس )|

 ٭ راکفل د راربد هحورجت یرطاخ نور یلق #

 ید دشا تاد ر a 2 نوا ود فاق 5 كف هکنوح رد هل ول جد

 حورح عع هلبا ارو یع* كن هدودم هیسراف فاکو یرسکكن اف (راکف )
 ۱ (تبب ) فاعلا اوبا رواک د د هنساسنعم رطاخ حو رح یهاک شوو

 ٭# مر رو و ناناح رهحز دسر

 < شعارا هرازادانب یوهنمز اد

 9 3 نفت aE اب عع هبا هب یازو ید ك هدو دغ لاد (زاد) ۱

 زا یعب ءاثب یعع و رام” ن عع ( رازاد )رولک « د هنسانعم ساد

 هدنلصا نسل ا ءا الا ق یس اک رونلوا قالطا هنب راترمضح العو لج قح

n ندنظفلندیرآهبا دم (رآ )ید کافنآ وید ان ER. 3 r 

 یدیا ن دیرو آ یر دصمو روآ ىلصار دففحم لعاف مولد صا
 3 هک راوتسا ردکیدرکحیتد کت یوازا # ۰

 1 3 لب مو یف ٩ كندسراف فاک و قوس كئ هد ءاخو یتتف كنهبقوف اد ( ےکخ)

 : 7 ۱ یعصكنمه (راوتسا)ردیمسا اکلوارب هدن :اتسکرب جدمهناتسدات ها نم

 E مکس ٤ هلبا ارو یخ كن هدودم واوویعص كنهیقوف ءاتویتوکس كنبسو
 9 زدیم تکمو دو ورا تسراوتساورادیاپ (تبب) نالسدعس دوعسم نیتمو
 3 ین لوا)رولک ید هر انعم ترد هعشد ندیول ۶# راوتساو راوتساورادیاب و

 ندمآرار نمک مدار) ندش ماع یعع فلان ) هنسانعمقعاننا ینا رر) نیما و ریهم

 ۱ ح تره ترتردن اغطراط راپ هراپهزیر هزیر م

 5 بدیم مروف كنهمه+یازویرسک كنهدودم ءار (هزبر)

 | ر دعیاش ید هدیکحرو هدیسراف هليا هیسراف ءاپ (هراپ ) هدرخو هجراپو
 |6( ت ره ترت ) ی دلوا كعد هراپ هراپ یسانعم هزبر هزبر هل وا هاب وب
 أقع رام رات عع هلءا هبقوق ءانو !رایهدعب ی را هعص كيد و لا يق وف

 (تبب) یرذف سر دن دنلیبق ظافلا عباوت رولوا كيد ناغط داش
 ۲ تور تر اکسس دب هاو # رامرات شهاوخوکیت لاک

۱ 

 ا 9



> ۲۳ ¥ 

 كنهرف رد هنسانعم رفح هدرظنو بولسا دو مادنا دب ترم ترت ی دمه

 ردلوقنم وید حارات ید یمانعمرپ و ردشلوا داور هلا هک هد کلاچ

 < رامرانشلعاطییعی كفن قفوا درم دربخ
 ظافلا عیاوت هلبالادو ار اه دعت یز هعص لوغو كز هرم ءاخ (درع درخ)

 رد هیانعمو جد ذره درخ هلبا فورعم واو هتسانعم كقت یوا ر دن دنلیق

 شاغاطییعی اش رپ و هدنک ارپ ییعع ردندنلببق ظافلامباوتیخد ( رامرات)

 ,زیدرک ی روشک# تره تر نار عین باتز یدکی لاع(تبب)ی_طخ سعس
 عباوت هدعاق ردندُیوب قالوب قالا هکژرید قاقالا هدیاتفح *رامرات ناربریت

 یوا فرح كن هروکذم هلک هرک صاد هلکریزکا یسانعء لو ندنلیق ظافلا

 هلک یکیا هدنزوصوب یکدرم درخو رامرا الثم راردیا رارکب بوروشک میم هتیرب
 ذنفح اف زامنوقواواو لاحرهم نکلردراتخ هدنکرتو هد همزاب واو باک هدنسارا

 7 روش دروآرابف هب یی شیارابف شا
 قبل لعو لغش عم هليا ارو یز هح كن هدودم هی ءاو كاف (رابق)

 (روآ رایف) ارمرابفوترکد رج تمدن * ارم رایتخآ تفشع رج تست( توب )

 ین دلوا ییکرت فصوروآ انآ تفرعدق رایف هکن وج ر دیکر فصو
 ی دک هډنربخا تس ك هنع طق یر یر کس هدلاح

 + رابو راکردکید جوک یار ادراک اوطشیآ
 كني هد ۳ یر هد جوک ش دا راک هکنوج ردیدکرت فرصو (رادراک )

 | ردعفحم لعاو مسا دوخات سما ندنظفل ناشاد راد یدک ه دنس داس تز

 رولک هد هنب زانعم ری زوو ناوید بحاصو لاوما عماج راد راک هعشب ندوب
 یا تشکن نازار راک نامژ تجر نرد(تس)) مارهب تشداراز

 هلی ظ وقل فرب واو هدنراس و ینوکس كنار (ابراک )ناراره فرصزا یکی هش
 دش ناهحرد مرابراک ( تب ر) یناعلاوبا هتسانعن تسکوراکو شیارسواوو

 راب طقف فا قّیسدقراک طقف راب و راکیب ناه جرد مست هکناز را قشع
 ۳ دٌک هدنحرش لوا تد كن هعطق يا یرکب وید راک و لع عع

| 

 ۱ € ردهلب وا ندیمد ه ندرکش یدلوا قالوا

 یب ردردصم هبا نوکس كنارویع كذا ویر سک كن هه چه نیش (ندرکش)

 || ار شیوخ *درورپ هک * یروو ار حما دنارزااهج (تبی)یسودرف میکحداطصا

 1 ۷ راکشو رح ی دواو هک رح یوا نوکروس ¥ یر٭شسد
KSI rm 



 ح هلا هيم اهر یه سا فاکو وک س کنار و یه تنهيسرافم رک رح)

 کر شعب شو واب ا ورب

 یوکس كن همجءاضو ىع نون( رګ ز هداتفاراوس هةلحر د یوکو ح نیمز *

 راوسناز زنم وآ نعي دیص عع هلی ارویرسک کن دود می

 هنسانعهروئاج نانلوآ ی دمه * دوربسربدنراکراکز ےہ مسر * دور مرکب ت تیم

 ا بانک راک )امر زرد دسر اوا
 رده جرو ربسفت نده الااًعاد هتسا لسرسا هر ه

 هک راکدرورپ زا هراومهوم یهاونشهدحره

 | تادا (ییر) یدک دنسداس تدب كن هعطق ی" ]لا نوا ولد هنره (هحره)

 ۱ عراضء ن تل نادات نر (یهاوخ) هب هکر تاودالاق قس اکر دلاح

 (وي )یدک دنلوا تس كن : دع طد یه a اغ دردم ےک ەت ردیطاخح

 هتساتعم هل. ۱ تلطو هتل ید ندیرل ظءل نسحو ندي وح هلم كيج

 كن هعسات 2 LE ماد ) هراومه )رد هلص هروسکم * هدحوم ءان کە دنلوا 5

 ۱ هکر لا تاودالا ین قس اک نم ییع# (زا ) یدک ه دست تبب ح ۱

 ۱ الکسا تدب كن لوا مد( راک ۱

 هر یشیوح ارناکشنلد دوب ن رش هعطق نا :

 قرقوید ولتاط ( نی ربش ) یدک هدنناونع كن هعبار ٌتعطق ( هعطق نبا)
 یحب قرق ودر ولوا ( دوب ) رواک  دنربخا تس كن هسعطق یمزکس

 لر هعطو ی دی نوا وید بلق ( لد ) رولک هدنرشاع تیپ كن دهد

 نونو فلا نالوامج تمالع هنیرخآ هنشن ( ناکتشن)یدک هدنشلات تب
 هنشت ر دیعج كن هنشت هلبلادبا هپ هبسراف ف اک كن هیتر ءاهو یت الا

 ردلوعقم تادا ( ار ) یدک هدول ت تاب كن هعبار ق شماصوص

 تس كن هعنأر ةع طق ود ی هربا (یوح) هکرلا تاودالا ی یس اک

 هدشبار تس كب هعطق ی دیزوتوا ولد دوس ع ) یوا

 یمرکسزوتو وید شامریا نیریش یقوشعم داهرف ریش یوج ی دمهرولک
 هعطو ولناطو نرشوب نعد لصاح ) روڪ هدا تاب كت همطد

 رولوایتمریا دوس هراز سوص واکوک

 46 ریذہلد مه هلوا لوبقم كپ هکاوازب والدو ود ۴
 لد هکنوحرولوا تهص هنلاثماو هپ وب یراررب ره ر درلب کر فصو رانوب



 تن

{o} 
 ,re دوخابر ها ند ظ دا ندب و( وج )افا قبساکیاق نە

 صا ندنزنهل نوا هل مس ڪڪ اواوو ی :٩ هدودم "هر هه (زبوآ (

 هب همک*یاز كن همه ء ءاخ ین المهتسم دکن وح ر دففحلعاو مسا دوخاب

 تب كن هسعطق ىج ذي نوا (رب ذپ ) رول ڪک دنزب وآو دزی و آ هلیلادبا
 رده عاق مس د وخاد رها ن دنظل نتزرب ذپ نیک هدنسداس ۱

 هک راد دعا تبحاص :رهیکروالد یا د ۾ با

 هکنوح هنسانع هرداهمو تعا“ س>اصو واکروډ ردینیکر فصو ( روالد)

 یرب یرکب هدلاح یب دلوا یکرت ف صو روآ افنآ قبس اک بلق ین« لد
 4لباارو لر .TRE الاد (رلد) یا تاب كب هعطق

 یوب ز رهمز *ریاد وژاب دره یمن توق ز (تبب) ییانناضبا رداہب و عی *ییعع
 هک قاق همروط هشدرمخرب قاروتوا نوش یدلوا )رب زهدنکفارس

 قاروتوا هليا نونو یه ك یم و یر هرمسک کن هدو دع هم *نیشو كنون ( نیْسن)
 دک« وت توطسماقتنا باتز ( تس )یره سعس هنسانعمرب قجاروت واو

 هکر لاتاودالاف قساکرد دیک ًانو نیت تادا (رب )نوش كرت یهرابکی
 ردینب نفی دلوا نوجا دیک ات كنود یعطهمسفت ی ظل همروط رب ینرظان نامه
 هم ءاخیالمشسم هکنوحردرما ندنظْهل نتساخ دوخا ندی رخ ( مخ)

 یسبضام مک رولک دنربخو دربخ هلی کز هج یازو یرسک كن هدودم
 اخ × ارماحهد ردّرمخ ربایقاس(تس)ظاح یدک دنع ار تدب كب هعسانهع طق

 46 رکی اج نالوا شمر رادیاپ ردم دق تباث 9 ار مانا مت نکسسرپ
 راوتساو کحو مدق تبات یتعع ردینیکرت فصو هلا دتحکرا نوکس (رادیاب)

 راد )رولک هدنعبار تیب كن هعطق یب دی یمرکی وید یا یاپ هکنوج معاف
 رادیابات اب (تبب) ید سرش ثردففحم لعاف ے ا دوخاب رما ندنظْفل ناشاد

 لا هح ءا یٌدوب (رمکاح )رادغ نیا دی 8 ایسود * رادم تسود

 هنسانعمرارق بحاصو تناث هدن رب و شمر رد ڪرت فصو هل نوکس
 رکی دک هدنعنار تد كن هعطو ییکیا ی هرکی واد ناکم یاح هکنوح

 ۱ تاب كن FE هعرطق هنیلاخ ینیدلوا یہ کر فصو

 ۷ لوس كپ ردکءدرتهم و نمک

 اهر هاو یرسسک فک هکنوچرحاورفصا نععردلیضفت مسا(زهک)
 ( هم ) هکرااتاودالایف قیساکر دلیضفت تادا 0 ا



> ۲ 

 ی هااهراهظاویرسک ك ي هم اریزریکاو مظعا نعم اصیاردلیضفن سا

 أ رح فد وتی آر ابو لامورع نارتھ اراب( کوب رع

 هک ربیتردسوکل هد لواطرد هنروزولاخو یانې ش م E نت
 ی رلک دید هنروز هلن وکس كن اه هدیسکیا ردغذحم ندیانهاش ( یانهش )

 نیطالس هکنوح رولوا كعد یکدود هاش را یانعم هنساشوم دود

 كنهآ یکیدود روب رم هلا هراعنو لبط هدنتوو تبون مار ارک ءارزوو ماظع

 نف دوش ( تس ) رعاش هیانعموب ردیسراف ید روس ها نی ررر دتا

 همحم ءاخ (ولاخ ) شرفنو یانهش هدینشب رک | # نوزفا قوش ارکلمو
 ج دمه هتسافعم مودم یانهش هلم كن هدود# مالو یف كت هدوذع

 هللا یر همط كناهو تالاد ( لهد ) راربد لاخ هد رع aS اط

 >۶لهد زا درکش ومارذ نز لهد (تب)ییناه ررید لط هدس رع هکلواط :

 "هدحوم ءا و یعق كن هیقوف ءات ) هر ) لع « دیدزادش شااود ندرگب

 داتسا ل طوسوکی تعم هلا هيم “ر ءاهو ید كنارو یرس کک كن هدو دم

 96 لیدی دنب یمه نانابرتش ۷# نیت لبط دزب نز هربت ( تب ) یرهجون
 96 دیربو كيپ شعبا ندیکب ولکهلیاربخ ندلوپ#

 دانو دصاق یعع هلا فاکو نوش كن رفت ءا وا یه كن هسراو ءان (كب)

 رنک لت هدودم ءارو یعف كن هدحوم ءاب (دیرب )رولک هد هنسانعم رطاشو ۱

 *دیرب بناجزا دشرهاظ ناهک ان ( تدب ) رعاش اضدا دصاف یتعع هلبالادو
 راربد دیرب هدر ی نوا د رع * دیسر و ا ش

 9۷ ریش ردنلوایموهفمرب هد رمو دیو هد رع
 یا رافرب هط هدزم نعع هللا لادو یر هدودمواوو ی كنون (دیون)

 (هدرم ) هات ناتسازا درو تطأ دی ون # هاکب : دادمات لاتقا شمار م( تا )

 دراد لابقا هدارم (تبپ )رعاش یدنلقرسقن هلبایعویش هدیکر ر دبسراف ید
 هقشب ن دنوب * ار باتو ده درب نرزاب هوطخ ود كي * اهرابدا شانج

 لات ) هلاون ینعچ ینا ) نازرو ری لو ا)رولک ید هیاعم جوا دب ون ||
 (ریشب ES کە درر هکن ?N فصو (رب هد رم )توقیف ه۶اا

 ردءهباش هدنکرتو هدیسراف ردد رغ لصالا ق دنا بەد ارم لوف نزوب

 یه هلکا ۰ نسوتسانشب مداکآنب متفابرد و

 یرطاحرما کت ا نفایرد یردصمرد هدحویلکتم ( یطام (عقابر در ۱

 هک یعطق



{Cv} 
 دوشا اریهلهارمه یب( تاب ) رعاش یدک هدنسداس تس كن الوا هعطق

 نقاب ر دی دا د * نف اب رد تسمه مهزبه لها ن“ * نف ارد

 نظل نب ری مظان (هینت )رد هنسا نعم ق لوا قالمو قلوب و كمسرا
 هسخوب ويد نوسال وا نیعتباصا همطا تقاشر درحم اردا هدربسفت

 یم هبا طط: هجرت ندنظةا قار د اریز ردقوپ یلخدم هدر سفت نادنح

 هدربسفم دحشآوا نب هدر فت هک امافردیظل مدلكا طقف نی زمسعلوا نب ظفل

 نسوتسانشب یک ہت ےجازلاب هفرحم هلنمییعینحالاک یدیاوللوانم
 هدنشلانتیبلت هعطق یعس!نوا (سانشب)ر دلدع دهاشاکوب یلوق ےھ ہلکا

 املع رد هلص هدحوم ءان ی «دنلوا ردرضاح ما ندنظ هلندیسانش نک

 یدک هدنسنات تب كن هثل ان دعطق وید نس ( وت )تاودالایف قبس

 ۹6 ریبخیمانعم هاک | ل دريت ردیکر تیاغ
 ا یدیا رت لد قر هلوا صوت بيڪ لما هلبایاز نوکس (ل درت )

 خب یکم شج ہایسریخ او عدقتلا دعف هنسانعم لکوک نیکسک

 یرکب وید نیکسک رت هکنوج یدلوا هئسانعم وللکو کن یکسک» بولوا ییکرت

 فاکو هزه (ماکآ ) بلق نعم ل د یدک ه دنسیناٹ تیب كن هعطق یی
 (تیب )یمظنربم ظعتم و رخ ییعع هليا اهراهطاو یر دم كنهسراف ۱

 ید مه # هاک | هتشکت یالو لاوحاز # هاکًأن یوسنآز دیسرر د یاس

 ۹6 غب ردو سوسفا شلوا فبح هلوا سو میکو ادیمون #*
 عج هلبا لا دو یرسک كن هدو دم مو نوکس كواوو یف كنون (دیمون)
 كن هدودم نیسو یوکس كنافو ص كنەزه (سوسفار) مورخو سوم

 هنسانعم سوی او ریعتمیخد مه ترسحو فیح ینعع هبا هبن ان نیسو یم
 | یرس ک كن هدود# ءارولاد ( خیرد)رولک ه د هنسانعم ر صقتو عمو

 ظفاح هجاوخ رمصةنو عنم نع و ترسحو فیح نعم هليا همهم نيغو
 دوربم تسهاک ق رغ هحرکا * ظفاح هزانجزا رادم می رد مدق (تبب)
 ردراویس هروهشم هصقرب یراوتمارکت تیپ ظفاح هحاوخ هتشا * تشهب

 | هک رکب توطيدلوامه ندروامد قلا ماقتناریه##
 || یخ تلادوینوکس كنارو یرلهحخ*«اواوو كنەدودغ مموتالاد (ندروامد)

 || هکنوج رد ما ندنذخنتفرکربکب )ردردصعو ماقتناذخ |یتعع هلیانونو



4% ۷ ۱ 

 رد هلص هح ومءاب یکهدنلو ارولکدنرمکو درکه لیرسسکك ن هدودع فاکیتالمعتسم

 4 ردیلوق وقوبا یوب شوخ یدآ كخوسنت یون
 "هدبسر هدراتفلدوحوم هدرم دنعوید هنسانعع خون هبا هی از (یوزن (

 (یوب شوخ )ردندنس هصاخ تادوره لرب شمظانیخدوب ابلاغ یدالوارظت
 تس كن هعدار دع طق سوخ هکنوحر دیکر فصویک شح هاس یدو

 رو اکهدنسنأت تب كنهعطق یعتلایمرکب ویدوقوق وب یدک دنحرشیبار

 مسدپ یو تس دزادیسر × یزور ماج ردیوشوخ یلک(تد)یدعس مس

 +٭ رظنییردکعد مس شا فرکشا فیطل تاغ #
 یھ كنهسراف فاکو ینوکس كن همحتم نیشو یرسکل ن زمه (فرکشا)
 یخد هیانعم چ وا هقشب ن دوب هنسانعم فبطل تباف هلا افو یرشک كنارو

 || تعنحو رافوینعع ثلان) اناوتویوقییعع ینان) هبترم كرز نعم لوا)رولک
Ea ءاخو یک كنسوینوکس لنوو یع# ك هود ءان ( حس ) نیکعو

 

 ررید قوس بودیا بی رعت برع سرقت هد اغوردانو رب ظذ یب یتعع هلی
 6 بسا راد الکی اد ید هعهراد هان وص

 یعف كئدمحم نیغویعض كنهدودع ارو یعف كن هدود۶ لاد (هغوراد)
 هیت رح بحاص صع رپ « دنراومق ماکح هک هنسانعمیشار وص هلی ا هیعمر ءاهو
 هد هلا فورعم هلیا داصر دن یشاب وص ردیناسل یاتفح لصالاقردسمان

 ( نالک)مهفاف هنسانعم فرطو كلوب ر دک ید یشاب و سم نیس یی کک
 ريکا و مظعا ینععو بساح یخ ردلیضفت مسا هليا نون نوکس
 ر دل یضت تادا (رت )ر واک هدینات عارصم وید رببک نال ک هکنوج

 رنالک زا یبب وچمه دشابن * یلیپ موطرخ ما هدید هچرکا (تبب ) یناعلاوبا
 هک رک دراتغل هلج ر دیسانعم نالکه حرک

 مسحو مظعو رک ییعع هلا نونو یر هعف كن هدودعمالو فاک (نالک)

 م دید نالکهوک هک  درعس ديان كحوکبارودع ( تد ) یسودرف میکح هلا

 ریبکه درلتعا هلج ر دیسانعم نالک هجرک رب ی مطان ۷ درخ كنسزا

 هدقدلوا هنسانعم مظعیخدنالکر ونیدرنالک هبساحم هکنوحیدا رم ندکعد
 رل اذه عمر دیا اصفا قلوا یحاص هبر كوب هدایز تتسلخ

 هلوا هل وب یس هنر لرلسنحم هدلئاوا کمر دملت وبدر د هی اپ سد
 د رهوک هل ردزحر س نلعفتسمنلعقتسم

 ٭ ییعب #
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4% ۲ $ 

 هرکر کس نک ر جر دکنوحردند رجالا ن رحر م هع طد وب نعد

iو زو مود هتتسفاش هست 9 ۷  

 یو رعم ( ظفح ) یدک دنحرش یرشاع ترب كت د اید( رھوج )|
 ) مو د ) یدک دنلوا تس كت هدمت همطق ود سنا (هتسیاش) ۱

 فو رعم (ریز و ) ی EE یعلا زوتوا كنهجا بید ای

 4 زار هنیهک هدشاهرهکز از رد هعطق

 ندنو ردفرح از بر هدر یدک هدنناونعیلوا هعطق ثم (ازرد هعطق)
 فثخم نا دنظفل ئاز رد )ل هنس انع» ی روغفط و هلع كلاد ازرد هقشو

i,(یاز) ةرعربغ یه اک هتسانعم وج رد هکنوچ رد راج هسلوا هدییکرت  
 لعافمسا دوخاب رما ندنظفل ندبیاز نک هدنسنا تیب كن هعطقیتکیانو

eعج تمالع « دنرخآ ( اهرهک ) تاودالانقساک ن مع (ز  
 یدک هدنرشاع تدب كن هجابدرهکردیعج كرهه لقاح ا یظفل اه نالوا

 مس !ندنظءل ندش نال ک هدنسداس تب ل هک طق یبشب ! قرف (هدش)

 رولک هدنسناث تیب كن هعطق یعکبا للا وید هنی رخ ( هنیصک ) ر دلوعفم
 رعاشلعف رکو لوق لرکر س عع هلبا هه یازو یع كن هدود ءار ( زار)
 ندنوب* زار تشادیم هک سکر هز نار هس * زاردراکزور ن ربدمآ وج (تدب)

 یتعب تشد راخنعمب ینا )كنررد كنر عم لوا) رولکی جد هیانعمیلا هقشد
 هبصقرب دوخا رهشر عیار ) هتسانعم راوید نالا هلا اب كافرا

 | سداس) ر دیس دیصقرپ عقاو ه درب حر فر هروربسرهش سماخ) ر دیمات

 هك ذلو ربی هلیطخ كني زار نی دلا رف ماما ه دنس هشاخ باکو |

 هلق افنا یر یعسا كنبرب زار یماكن رب یدیاراو هدارهاش کا هدقباس نامز
 هعزانم ه دنرل هایم ی دابا دانه هست هلرمان ودک یر ره بو دیا انرهش

 روما نارب دمو تاود لاجر یالقع ه دق داوا ی دوم هیهبراحم بولوا عقاو
 یرهشلهاو فاضم هنا كن رپ یرهش هکر لددروکل وّمعم هلو نکل

 رلب دی د زار هرهش لهاو یر هرهش هبلع ءانب ر هیلبا قا ضم هنسا كر

 یروعش كنهرفف اذكر د هنسانعم نیئانملاو نیرابعلا شر هدسرعاما

 ر دندژرمکش لوا رارسا ةنب رخ هعطق نالوا هدنفحاز فرح عم لصاح)

 1 + زا دنا وخترابسب هی قوج اسر قوج#
 | مخ كلب (تیی)یمظنربمربنکی ععبلب ره ك نەدودم نیسو كنار (اسر)



$( 
 [ O )اسرو E ۳ اور مار درکا

 لوس هدنرشام] تب كن كلان هعطق (روم) اصدارشل یعع لوکس كنبسو |

 اکر دىهن تادا هحوتفم ےم کم اوا سنا ۷ ن دنظةل ندروخ

 نوڪ كن وو یعف كن هزمه ( دنا ) ةطبسلا تاودالاف قس

 یهظارمردرو گ ذعرایسب یلیاقم هک لبلق ین هلا فاکو یف تالادو
 ار هداتفا راوخ رایسب زا هب # ارهداب درک شوت ل دنا ل دنا (تس )

 ډک زاید هص رح دبا تعاتف دنسرخیدلوا $

 لادوینوکس كنونو یك نې سو ینوکس كنارو یمط كن هج ءاخ ( دنسرخ)
 دون ماهدیدپ شخردورفا(تبی) ی مظنریمر ولکه د هنسانع» تعانقو عناق یتعع هلی

 ییعع هلبا همم *یازو یت كن هدودم ةرمه (زآ) رون زا هراظن من دنسرخ

 نوخزآرسزا # سرب تدپاب لقعرسفا (تبب) فاقاخم کح > عبطو صرح

 < یوبوق قاسراصربس هصر رد اندنک نک هج لد

 و نونو تالادو یتوکس كئوئو ی كن ۵-سراو فاک ( 5 دک

 هکرد هرس والثم یسونرب كغ اسم رص ول هار دب یراک دی د هصرب هلی ز هعف
 نزورب(هعطق )بیبطلیلخ الموعم رد یاش ميکحردلوذبم تباع هدلوبعالسا
 حرااز فقوفس ٭ دنادن بط زا هک مي لیلخ * نالوعف لوعف نلوعف نلوعف

 * نوربهامزادنوبرب نفر * نیحراد ندنکزا هتسنادن هک نیجاعمزاںارش

 نیرشو داه ردو ناتس و نا ۴ بف ڪڪ ه«دناوخاهج را کوب

 لیدنح تس ڪک RS نالیکرک # یوزا م دیسریب وت ناوخ جم راوح

 هک م نسر هک مع هک * ن ورق یاوحرد ناتس ددنهب * درک سلعارانبنآ تفکب

 كن هعطد ول هکنوح ۴ نهب وحو مارهبز ردوکو زرمارف % ناتسد تسدوب

 هدناخاد مم ه دنلاصتا مزراوخ نالکی مک> كننپ دل وا یراو هجا |
 سر ر د هدنلخاد نارا ید نی وزق ر دن اتسکرت هاش داپ ریشباعر دننکلرب

 ردزرهارف یعسا كنواغوا ی دیا ناتسد یم“ ایس ابار دهاشداب فورعم

 ر دهاشداپ مان جد نیب وجر د ولغوا روباش ن دن اين اساس هفلاط زر د وک

 یە رص ET )ر دمولعم ید یل بقاع كرانوب
 ه دنرشاع تدب كن ثلا دعط هک اماف ارد مو ۵ دلت رهیکقاضرص هلبا ارو

 ء و یم كن هدودع 5 دحوم ءاب ( یوب )ر د هلبا هلاما ی دبک وپد قوطریس
 کز جد نسانعم شب هد هم انفرش هعدل ندنو هار نعم هلرا هتک

 هکیدلیا ٩



 یورسب 6 یوخ 4 عبط ۳ تبع ؟ دما ۱ هکیدلیا

 ٭ زا عب ناغوص هدیدنکه ةوقرولنید ۴
 ۱ ندنظفل ندیدنک هلیئوکس كنونوآ یعف كن هیسراف فاک ( هدیدنک)
 ءا و یرسک ك ن هسراف ءا( زاس )رد هنسانعمژ شقوقدب یردابتمنکاردلوعفم

 زرد لصب هدسردت هنسانعم نات وص قلطم ها هم یازو یعف كن هدو دم هیتحل

 زا كیا ناوتیم لبنسو مه زاس داراب نتسی زدشابنرک (تبب)یمظاریم
 هک كنوزوپ ردکعد هک ق اسمروق دنورپ یدلوا 9 .

 هلب الادو ینوکس كنونویعفلواوویوکس كنارویعف كن هبسراف ءاب ( دنورب)

 زرد كوزوپ لروقاسمروق م هک هطساو نالوا هدننایم قوشعم هلی قشاع
 مهآ نماد ل د رکھ # دنور تنس نما و را نایم ( تبب)یمظنرمم هیانعءوب

 یدلیا مسفتووید ور هداس یتعب دما نعم دنورپ هدسرفلا عجچ ٭ دن دنک
 ۱ 4 زا هګ رارید هب هراسالغو یناکهنبا

 ۳ هک هنبا هل رسک كن هدودم نونو یعق د كنهدودع فاک ( یناک )

 ر داغ «دن الغوا نکل هنسانعم تروع دوخ اب نالغوا نالوا یطار

 هح هکنوح ر دیک فصو لصالاق هنسانعم هراسالغ (زاب هع )

 تدب كن هعطق یعفرق زاب ر واک هدنسداس تد كن هعطق وب ود یرو

 (هراالغ)ردففخ لعاف مسا دوخاب مما ن دنظفل ندب زاب نالک هدننما
 لبا هب رع ءا ہرا هکذو> یدنلق ریسقت هلبا یعوش ردسراف جد

 ردشلوا روهشم هلبا هیسراف ءاب سانلا نیب نکل لئاموراب و تسود یتعع
 ز د رع ر د لفل یا لصالا  هلنا یرسسک كن هزمه یک

 ردعیاشو بلاغ هدروب رم یانعم هدسرافو هدیکحرت نکل

 ه لکت درکرونید هسوید ید شانیوا لومو۴
 هدس رع سانی وا هدنکرت ر هک هقوشعم لوش هلبا مالو ىع ہک كن هدود# ےم (لوم)

Eدرم # شل وخ یوم ابات تساوحمم و سو  

 Ea لوا )رولک ید هرانعم ترد ۳ ندیوب # سا د وخ لوکو وشاب

 ثلا )ردردصمےسا رخت Ec a ینا ) هنسانعمنلکا رده ا

 هبا كن هسراف فاک (لکندرک)« هولجو زان عع عبار ) تشک زاب ینیعم

 هکنا* شا هشحاف نز طرض نو RAEN ثويد نعم
 نویب ندرک دکنوچردکع دیلروماجیپ وب یسیییکرت یانعم* دشاب لاع لکت درک



٥ 
 FE لک ر ول ڪک ٠ دننمان تس كن هعطق یمدب ی رک ود

 هب هسیک لب وب هدیکرت میکتن رد هرهاظ تبسانم یدچکه دنلوا تیب كن هرشاع
 ا( ےک ر دطوبطم ھا هلق ءا هدنرخآ ( توبد )رربد ولروماح یزو و
 زار دیا ملکن هلا نیس كارا هلدسح یعدلوا هثلثم هدیکرت نکل سوماقلاف

 د زابرس جی ی دبلحو فاج هب یبسور #
 ۱ فو ین هدلاحرو هبخو یسور هداست هلا او یھ ٩ كنەدودم ىج (فاح)

 1 ۱ یر هکف كمالو كيج ( بلج )رولک هد هتسانعم كشخ ی دمه ۳

 ودرسکی هک ی سک (تبب) یر سما ضیا تروعیبمور عع هی هدحوما و
 یدیسانعمرب ۷# شلزو تسا هناز واردام هک نیش ددر ر شاوهزا

 فصو (زاب رس )ر واک هد هتساشعم هنست نالوا هدنفرتو رارالاح هک نز

 هیانعم یکیا رولک هد هنسانعم رداهب و میت و هنسانعم قحا یاب ر دیکر

 | #زابرس درع نادبمزوررد دوش # زا رس دارو ره نتفکن اوت (تس)

 | نا یدلوابتس كیراب هد هجا نهب يصب
 (تدب )اشرد هنسانعم صد هلی نونو یوکس كا ھو ی مک لر هسراو ءا (نوع)

 * دنکیم درک رو هک ی سک نآرب تنعل * نه راد هکس دنکف رص یار اررز

 |( كيراب) عارمصلا دعب یس اجرولک هدهنسانعمولنیا هک ضر ع هدنلصا اما
 شملعتیاو هجا ها فاکویرمسک كنه دودم ءارو یه كن هدو دم هدحوم ءا
 || ددرهاظ د قرف رایدتیاقرف تغل باب را ضعب نکل رار رد یجدراب هنسانعم
 # كي راب لج لاف بیطاام # كيراب نایمو شوخ نامشچ ( تس )رعاش

 هللاارو یتوکس كن هدحوم ءا و یف كن هقوق ءتو یرتقک كس (ربتس)

 رارزاب مطس هلا اط ینو تباک باب را مک هنساتعم ٠ نغو و نلاق

 ۱2 هد زانو اط هدیسراف هکنوج ردطلغ زکآ راروقوا هلءا اطو
 ۷ لایمشرتسالابورس دی هب * ایلاسسرب دمآرب یدنجوچ (تیب)یسودرذ میکح

  زارد یاد نزوا هتوکه صق انهپولنبا
 ترعهک ولنبا هلع كن هدودم نونو یوکس كناهو یخ كل هبسزاف ءا د (ان)

 هکردیسا نيعتلا لع كنبرپ ند هثلث داعبا مسغلا ن هکنوج ید ھا رع
3 

 كن هقوف ءانو یعض كن هدو دم فک (هوک رارید نیا ؛ دارت نه سرف ضرع برع

 یلباقم ید ریصق برع که صق ردففخم ندنظفل هنوکهلبااهراهظاو یعق
 عقاو تفص هدرابیکرت ضءب راریدلب وط برع هکنوزواهلیرسک لاد( زاردر)

 4 رولوا ل



mi ۳1 

OY er E N 

aii Et 

 س .٩
 زازکر هدک» زارد هاجم قشکراسنوکتا (تبب)رعاشیکزاردرعو زارد بشرولوا

 4 رد هووب هنال هجم یروب و هنیجیم شوق # زارد ییابنر وا
 ی شوق هلبا هیعر ءاهو یھ كنونو یرمسک ك ن هدودم مج ( هنیجر)
 هدوبن : درک دوران هن هر * د ول هنیچرکد ورانا رم (تیپ)یدعس مش هنسانعم

(a4 )هنسانعمیروپ هلا در ءاهو یردعف كن هیسزاف جو كت هس رع ءا  

 یعصق اماردروشم هسراو ءا هددنسلا ول یک هم ناعهدو اسر ردماعےسا

 ( هلال )رد هتسانعم قشامرمص هم هلبا هیسراف ءاب هکنوح ردهلبا هس رع ءاب
 * ملعودرهزام لدخرم (تی) رغم خرد هان هوول یک ايشا ناد نزوپ

 || هنایشآ یرمغ ن د هدنرب هنایشآ هدی بکن اهج كنهرف# هنال تفرکور ردنا

 ادص تع لوا ) رواک هيا ۰ چ وا هئال هقشب ن دنوب رید یجد هپ هدنرج
 روبنز ناخ یتعب ثلاث ) هراوآو راکب و له اکی ەم ین ا ) یزادرپ همغو

 46 زاورپ قچچوایخدردنانق لاب شوق رح #۴
 هدي رعهنسانعم شوقاموعهلیا هبج+نیعو ینوکس كنارو یم كي” (عیح) |

 رسا رپ , ندنساممآ مظعاربت لوا)رولک ید هرانعم کیا هعشل ندیول یکر اط

 لا مالو ی كن هدو دم دحوم ءاب (لاب) رولوا هدابرم ہک یبجتز یەم ینان)
 لمآ ب بااطرولک هد هنسانعم یدانق ناویح راس ج دھراط حانج ییعع

 لاب دزوسب ار هناورپ نیاک عش هک دوبن بج ابص میسن لالتخاب (تیی)
 ینان ) رارید هنب رللا كناويح ایراح لوا )رولکیخد هيا عملا هقشب ندنوب |
 وشن عع :عبارر)رولوایریا تاغ هک یبهام عونرب ثلات)ررید هن رللوق كناسنا |

 ) زاور) هلاکو لامنعع EY هصق كيروع هک كحرب سماخ) اغو

 یا هاهم ی ازویغكن :هدودعواوو یتوکس كارو فكن هسراق ءا

 2 هکنوح ر واک ید هنسانعمیعجا دانقو هتسانعم ىجا دانقو

 (تس)یرعت شع نک زاب هداشکی نعم : هلبا هه یازو یف كن هدودمواوزاو
 ۴# زاورب قح یاوهرد لد ع نم تفرك زانآ اهن وفشم نوح نمرپ هنامز

 ډک تخورفیدناصررضیدلوا دنرکو دوس هداف #۶

 هيا نعم کیا هقشب ندنوپ هدناف عع هلبالادو یم كن ه دود نیس (دوس)
 ینعع ینات)رولوا ید ردصحمساو ردیضام ندنظةل ندوس لوا )رولکیحد

 یصا رارید غیسا هپ هداف هدیاتفج ردیعج كدوسا هدیبع ینام داشو مْمج
 ےکتن ردیا بلق هنسرانا یداص نالوا عقاو هدکرت ناسل هکنوحردنرابع ندنا



 ۱ ۱ هم ۷۷

 یعصكن هسزاو فاک (دنزک ) یکی راک دا لادبا هب هيو ءا Bik لاذ

 دوس لب اقم نازو ررض عم هلا لادو یوکس لنوو ىع 25 كن هع یازو

 ار سدوخ ناح دکر کند د دص دنزکه کر هوج (تد )ی .ظاربمروک ذم

 ندنظمل نئخورف هلي را هعص كن هدودءءارو كناف (تخورف) دن سس درک

 ینعع ینا ) عیب عع لوا) رولک نم کیا نتخورف ظع) وب ردیضاملعف
 هر هم نیش كن دم اخ هم لو ا هتساذعم عن ED نکل ) قارحا

 ك ع ءاخ ا هنسانعم قارحا ارکاو رولک دنشهرفو دن هرف هلیلادبا

 | مردپ ( تدب ) ظفاح هحاوخ رولک دنزورفو دزورف هل اق هب همحم ناز

 TE نر کاش فلخ ات ا تخورغد مدن .کودب نا ناوضر تاح

 د زابناقاتروام ه هتم هزوحوا ی د ناکیار»

 E د .نار ,E یتعع لوا )ردهیانعیکا هل رنو 5 دار هم ءان( ۲ ارز ۱

 ارح رس # ما هتجاب رر ورس نوح شمدوزد ناکنار (تد) نا لس هحاوح

 | هلا ضوع ى و تعشم یب ید تدع ناب ) درادىم نارک" هتنیطد نعر

 ناکار KE یی یب نیتعمهزآ دین .تعاط جه ( تد ) انس منکح هریک

 ِ | ادا هیت ءاب اه ی دیا ناکهار للص! # ریدپ رد ام ۵ ناکار یدرفاام

 ۱ هلییسحیویش هدنکرت ردسراف هلنوکس كن انو یعصكيم (تفم)ردشعلوا

 | تفمرب  ررربو هرزوا باسحی افزا هز تبا ) تد )فا ,یدنلف هچر

 | ءاب و ینوکس كنونو یعف كن زمه ( زابنا) ردالب نانوغوببقوب قاوص
 ۱ | دیحوترد یمظذریم كب سس عع لد دا همم یازو یضق ڭنەدودم "هدحوم

 ۱ | *رب زو م ھول: کوو زابناو تسب *رب طن یب شعزصب تردقرد تسوا (تب)

 1 ۳ € نابشیدنید هلبوجن خالفیدآك ناص ۴

 ۱ ایا نونو یرا هعف ك ر همم ءا اخو كنه دود ع مالو كن ان ( نخالف)

 ..یس هفثاط ناب اوج کر ید عالقم هدب رع رار انا شاط هلکنا یابی
 : 9 :راوخ ماک دصز ال د ! (تیب) یدسا ےہ کح راردنآ لا یغعتس

 كنسابلفو كنسالفو ناخالق کا # ون جت هاوجخ رد دنزودب ||
 E ی د

 اهلی نونو یف كن هدودم *دحوم ءلبو یعص كن همخ نیش ( نابش )راد
 ر یزاآ رکو لدع دهعد (تی)لیساد اک هنس اعم نابوچ

 ن ۳ 4 ناش بو دنک یزاب اب هبطصم سرخوج# ش دم دج

 ; رد هبسرأف یخدوب هلدا ناو یدنلق هجرو سفت هیس یعویش ۳



 ا ا نا
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٩ cvo % 
 ` 4 زادنا لنسیعنا ساط نتخادنا ما

 فرع هنسانعمقعاردردصم هلب هغد كن هدودع لادو كن هره (تخادنا)

 هتخا دنا ناز بيجر دذوس ر هر هوک × هتخادناناجرازا رد درد عاتم یا (تاب)

 ,( زا دنا كنس ) رولک دنزادناودزا دنا هلبلادبا هی همج«یاز كن همه ءاخ قالبفت سم
 یدک هدنعساتتیب كن هات ةعطقوبد شاط كنس هکنوحر دییکرت فضو
 هنسانهمرج ندم زادنا كنس هقشب ندنوب ردمواعم ندروک ذم افنآ (زادنا)

 ر واک ج د هنس انضمرلخار وس قاذوا نال وا هدنس هرکن ک هعلقو

 96 كنند انفوب زالفاب هثیدرمسو مرک
 هک سا ەپ راح نم هلیا میمو ینوکس كنارو ی كن هیسراف فاک (مرک )
 ج هبا لادو نوکس كنارویعق كنبس (درس )رریدقسیاو عیسی  هدیاتفج
 ناتساک خرزاربا# درسهنو تسمرک هناوهشوخ تسزور (تس) رعاشقووص
 46 زابوقوازاب شبق هعد عياض یکتقو هما دوش درکی مه
 ( هیت ) یا لوبق ربظن هکیدلبا مات سیلس سبنجتیهز هک مظ(بلا رد هللق

 نکل نلعف نت العف نالعف نت العاف نعي ردندا رجالا نع لمر هعطق ول

 اضعبیراب یضو ر دلاسیرلبطءب و نویرلبضعب یراوشحوا دتباوردص ||

 رد هروصةم یراضو ر ءو صا اطعب و قوذح نوبخاضعب و روصعم نوبحم

 زورُفلد نشور زور نوح مد هدنخرف هعطق نیا
 نوا ويد كرابم ( « دنخرف) یدک هدنناونع كن هعدار هعطق (هعطقنا) |

 نزو ینعع هلبا میم و یعف كلاد ( مد) یدک هدنلوا تدب كنهعطق یا |

 تسرکشرپ ناهد هج رکوکن و نکس ب (تس ) ان الوم ترضحرعش

 ید یسانعم زوقط نوا هقشب ندنوب * دنرابعیههیقاقو مدو نزونیاهکناز
 رولک هدنحرشیسنات تش كنهع 3 یم زومط یک یلیصفت مکه تنردراو

 | كنه ەعطقويد نوک( زور)ىدك هدنشلات تدب كن ەئلائ هطقوبدیکنوج
 هد تیب كن هعطق ی دی زوتوا وید نیدیآ (نشور) یدک هدعباس تبب

 هدماتموب نکل هنسانعم یعقا لک وکر دیکر فصو (زورفلد) رولک ||

 كن هعطق ی دی نوا وید لکوکل د هکنوح ردکعد ی ریدنلایضلکوک  زاحم
 یدک ق یقحت هدنعباس تبب كن هقباس ؟هعطق (زو رف ) یدک هدنشلا تبب
 ردبج ر دنل|بضلکوکی کنوکنیدیا هعطق ولنزو كرابم وب تعم لصاح) |

 چ زوکم شج هشاق یدوربا نلآ یناشیب و شاب رس #



¥ VU 
 كنهنسن ره لوا ) رولک ځد هیانعءحوا همش ندوب هنسانعم شابفورعم(رس)
 هیانعم جواول تبحو سوهیعع ینان) رارید تڈکنارس س الثم قرطو ی ؤا
 ضرر كاخ زات *جزادربسفارسرک ن مرس اداب اخ (تس) نالس وخ

 لبا دب دشتو هورکر سو موقرسو رکسعرس نعم ثلاث ) تسروج آ مرسضوت
 هم نیشو یرسک كن هدودم هبسراف ءا (یتاشدب ) رولک « دهن :سانعمراب ریس

 ههبجو نیبحهدب رع هک هنسانعم نا هلی رسک كنهدودمنونو یعف كن هدودم

 ییاطخرب یطخوج * « دیشکرب یغاد شدن اشیپ هب (تبب ) یاظن حشرارد
 كنه( وربا) رواک هد هنسانععیهاودو سفن تعباتم خدمه * دیشکرب

 هد رع هنسانعمشاق هلبا یعط كن هدودم ءارو ینوکس کان هدحوم ءابو یگ
 قاطتسناوربا(تبب)رعاشرارید ناورپاهدقدلوادايیب اج یکیارار د بجاح

 هلبصم كن هبسراف مج(مْنح) تب وړا نابوخ نسح یور بآ * لاجناوپا
 قرفقرف هلا « ددرد غاراقو قاراق داتفح نیعهدسرع هتسانعم زوک

 حوا کب منحهقش» ندنوب رولک هدنحرش یرشاع تدب كن هعطةییشر

 یعاقوپ یراةدروا هنغانا مرح ینا ) وضعلصمینعع لوا)رولک ید هیاذعم

 روهتیراق دلم هنب را دانق هرج: و وبقو هنیراق ابق تسو قودنص ثاان)
 یتعع عباس )بیرفوانر یععسداس) هلیحورکم عج سماخ)لذق ییعع عبار)
 هک دن وصرشاع) هدفعو هرکی نعع : عساب) دصغو ععع نما )نیعودهع

 AS ہظ > المو لا رخ دع شع ی۔ اح )رار دیا ن ع ناتو و نیک |

 مبار)یعاب کویت فر شوق نامو ب کر ع نلاتلدیماو عقوت عع

 بانطو نايس ر عم سشع سماخ ) هنیرپ هک و دو كلبا هک یرلغابابقر شع

 دارا هرکصن دت حاقرب هد هبفاقر هکر ربد هتل بکرو عیحررشع سداس)

 سشعسا)یویوا ىج “روکش ع نمان )نهر عی ورک ییعع رشععب اس)راردیا

 | قاحگنورشعویداح)قعوطرسا ندیرطاراد نورشع )زرد هدغاکراموط

 رسد عع نورشعثلا )یسوق قالیجنورشعوینان)یعاب كلراهنسن یلاثاو
 ۱ + زوب یورردنو روب نیب كب مدع ٥ هزم كپرک

 ا كب رک هلی هریسر ءاهو یتش كن هسراف یازو یک ءط كيم (هزم)

 هلی مو یم كل دو نوکس كنارو یخ كوه (م درع)رارید بده ه دبی رع
 نیعمدرمار تکلع (تدب ) ناس هحاوخراربد نیعلاناسناهدبرعیک زوک

 ناسلاو مدآ ید ےھ ۴ یرو رس حانویماثلا هردار تنطاس * ید م نبعو

REF. 
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 هکنور وب هليا یره رسک ك ندتدودم نونو كن ه دحوم ءا (ییپ)رولک هد هنسانع»
 (یور )ردطاح ع را ضم هنسانعم كسرروک ید مه رید فنا هدس رع

 رعاش زرد هجو هدیب رع هکزوپ هليا هیتح ءابو یس هح رص هم كنهدودم ءار
 هزورفغاخو راکنو شقن * ار یور هرک اپ و تروص بوخ بوبح (تس )
 ینعب ین اب روقرز نعم لوا  رواکیجد هبانعمشب هقشپ ندنوب #شابم وک

 تلعو بس عم عبار) A ندرکدادیب نعم ثلات  عقوتو ديما
 ی دک هدنعباس تدب كن هعطقیمکیا شرکت وب ا ایا

 + قادوط تارظتید نادندقاکت ضعراع خروراسخر

 صوص# یرغ ن دی ور هج رکا رارپذ دخ ه دبع هنسانعمقاکب (راسخر)
 رونلواقالطایخدهبهرهح هج ل دب هیور هليا لامعتسارنک | اما ردیدآ كغاکب

 یلچفلراسند هک تاودایصاخ فرصتنالوا هدنوب كن هداز اغا لاک

 مسا هدناغل هریتعم بنک هک, اماف ی دلبا رابتعا بک ینعی یدک هدیقحت
 هراظذ * مدرک تب ورب رهم نار ظذ یر ع( تد )بارت وا هنسانعمقاکب رددرفم

 هنسانعم قاکب یجدوب هليا هبجم ءاخو یم كنار (خر) م درک تیوکنراسخر

 ییاولح یانایغرربد خریرپ و خرلکالثم بودیاّنجهبک ارت ضعب ارعش تح

 عارصم ت دق شدپرد ورس * تسنونج لکو یلبل تخررازاک شیپ (تبب)
 لکیھلا م ظعربلوا) رولکید هرانعمشد خر هعشب ندیوب # تسنو زومان

 1 هعطد SES دشوق هثلیاردکو

 بسا نانع ینعع ینا ) ردشملوا همس هلیمسا كنا نیر دنرابع ند شوق لوا خر
 عع عبار) یدیا رارکرلهاشداب ه دنلسردجاع ون رب كلا )نکرد تاو

 ردهنسانعمقاکی خدو هلا ار رسک (ضراع)ردتوارب سماخ)تهجویوس
 قرغ هتشکدیشروخوت یور مرشز (تبب) ظفاحهجاوخرد ی رعلصالا
 هیانعم ترد ضرام هقشب ندنو #ضراع نازا ناعسآ همهدن امرازن # قرع

 ینعمب ثلاث ) رکشلو رکسعینعب یفات ) شوک انب عع لوا )رولکیخد
 هرانعم نکس ه دس رع هنسانعم شوق ٌشُعطساتق زونهعبار) باک عي هدنسپ و

 نس هد رع هک هنس انعم شود ها هد لالاد (نادند)ردروطتم هدنلحرولک

 رولک هد هنسانعم راکی خدمه هنسانعم قادوط (بل ) رايد شدت هدیاتخجر رد
 6 زوس هدانعمشءاراتفکن ابذ لید ناهد نا ۱
 رايد څخ هدب رع هک هنسانعم نغا هلب را هذ كنم دو دع ءاهوكلاد (ناهد)لآ

O r E E A E O 
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 نکلروهشم هلن ریسک كلاد هدسان ناهد راد هرانعم وب جد نه د رسملا

 (نابز )لمغت الف یدلباداریا هد هحوتفع لاد هدنسکنا هدیروعش كنهرف |
 | ید هایس ههم كناز ناسا نعم هلیرا هع كن هدحوم ءا و لذهمجم یاز

 تسنح دنمدرخ یا ناهدرد ناز ( تاب ) یدعس شر دنملوا تباور
 كنو دعر دم هج(هدتب وش)ردمزال یاز عتق نکل مه بحاص ےک رد دیاک

 كموقربو *ردیابز ندیاباذعهکنوچ هنلها تح #زامروط یل د ارب زیتبح |
 نتفک ( راتفک ) یکی راک دید ناسازرید نابز یس د هتغل یرلک دتبا لابعتسا
 دعاوق ق قبسام ی لعردردصم ےسا هلیقاطا ارو فلا هشیرخآ یضام ندنطظعل

 "؟هدادنشداد راتفگب# هداشکب ریتناب زىر (تس )یس هود رو مکح ةم دعلا

 ۹ كلب یو هفم کش! واکز اغوب سکوکه نس
 ن هنسورپ (تبب)یسودرف مکحراریدردص هدس رعردقورعم (هنس)

 مال و یعف كن هبسراف فاک ( ولک) لنت ےس هتک زاتشادیمه ٭ لنز ریس

 هک یر هوت ی (تبب) نولکن یناشزریدموقلحهدب رعزاغوب هلبا یعضکنهدودم
 ی كن هدحوم ءب (جکشب) دز رمورف هدیدزا هدشان ولکب دزرریمولکب از
 هکه نسانعم کال هلبا یجو یتوکس كنونو یھ كفاکوینوکس كندمجع نیشو

 ردروک ذموید لا لوص نعي بج تسد نعم ٥ دراکنهرف صعب رار د دعاس هدب رع
 اا «زوما شود شل وا هقرا تشپ هکسرد راشعد نراو #

 قف رم هدیرع هک كسرید هلیانونو یره ك نارو كن هدودم واو (نراو)
 راسخ ر تفحهدرکت سد ینامز( تیپ)یحاغاردمیاشیخد هلی سکت نارورارد

 یوکس كنهمچ*نیشویعص كن هیسراف ءاب(تشد )نراوهدرکوناز تج ینامز

 تیالو ی دمه بد رهظ « دېب رع هڪ هنسا نعم هقرا هلی هبقوفءاو
 1 عماف اذڪردیمسا هیرقرب ندنآره ؛یحاّوو ردیمس ار هشرب ه دروباشدن

 بکتم هدییرعهک هتسانعمزوموا هلا هج نیشو یعص كن هدودملاد (شود)

 ۍدواد یاهرز # راک نادرک شود ر د دندیشک ( تببا) تاه را ربد
 رود هجراب هدس رع RE SERNA LTE یکن واد یچ دمه ٭ راکنرز

 دک قانا یاپ یدلوا زیدون از لاتسدقمر تشکنآ 9
 نیشو یعض كن هیسراف فاکو ینوکس كنون و یه كنءزمه ( تکا )
 (تبب)) میلس لوق د ری دعیصاهدیب رع هک قمری لیا هبقوفءاتو لوکس كن دمج

 تشکن ارام ناهدرد دنکن سکه هک * تشکنآرادبان فلز نآذلقص نکم

 ٭ تسد
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 زا و تقیفح هجورب ژرید دی هديب رع هک هنسانعم لا فورعم ( تسد )

 ٭ دیا ردپ سرکش هدهعزک # دیآرب هکلایزو تسدزا (تیب ) یدعس ععش
 ترصن ییعع ینات) هدنافو عفن نعم لوا )رولک ید هیانعم نوا همش ندنوب

 تود ی سماخ) سلم ردص عع مبار)یلاع ماقم یتعع لا رفطو

 ماع هنسنرب نمان)شسورو زرطیعغ عباس ) طلسو هلع نعم سداس) تردقو

 ه٣ یاز ( وناز) نذاو روتسد عع رشاع) هبترمو هترکییعب عسات ) قلوا
 رارد هکر هدنب رع / ماند لمص كن هدودع نونو یھت كن هدودع

 ٭ وسکیبار نتفر یاپ ترادن ٭ ونازب تريح لکرد هدناسع ( تیب ) یمظلریم
 ءاب ( یاپ ) رولک هد هنسانعم مغلو میظعت وناز یخ دمه راریدزت هدیاتخج

 زرید لجر هدیپرع هک هنسانعم قابا هلبا هیت ءا و یعد كنهدودم ةبسراف
 تنواقم ےک یاد)تقاطو بات یعع لوا )زو لک د هیانعم ترد هقشب ندنوب
 رولوا ییکرت فصوو رضاحرما ندنطفل ندیاب عبار))زیا عی رثا قع ثلاث 0

Jروب وارکراذش یس افرونید نخان هغنرطمه  

 کیر هلا نونو ی كن هم ءاحو یعق كن هدو د# نون ) نحان)

 یاجم ٭ نخانب ولد خر هدیشارخ ( تب ) یمطنرم زرید رفظ هدب رع
 همم ءاح (راح )رارب د ,عانرمت هدیاتفج # نوخ سا هدیدزا تفر ِكشا

 هروسکع هدحوم ءاب یهدنلوا ردرما ندنظل ندی راخهلبا ارو یمن كن هدودع

 هل كن هبسراف فاك( رك هکر لا تاودالا ف قبسام یعردهلص
 دوحو ندنمرو ارفص تالضف هکر دتلعر زاربد برج هدب رع هکز و وا

 | نایکرکزازک حر یهاوختزک ( تدب ) ورخ ر صان ےک رولو ارھاظ هدناسنا
 هقشب ندنوب #رکتشز نیز نکر هرب رسی یا تسرکل هج # نک زیھرپ
 قبسامیلعردلعاف ےسا تادا ینان )ردطرش تادا لوا ) رولکی د هیانعم ترد
 تنکمو تردق عع عبار ):دارمو دوصقم عع ثلاث ) ةبكرملا تاودالاق

 4 نارکادوسردراجنو هجوکر للو لاک
 ولناکد هلا دسر ءاهو یك دبسراف محو ی كن هدودم فاک (هجوک)

 لاقتاو لاحرا یتعع لوا )روک جد هیانعع چ وا هقشب ندنوب هنسانعمرللوپ
 هک ود نالکید هنساعد راوالنم شش و ناتفق لا )ر بڪ و مظع قاب )

 || ینوکس كواوو یعد كنبس ادوس هکنوح راجت ییععردعج ( نارکآ دوس )
 | قساکردلعاف مسا تادا نت سا هدناث یکدوس هل کد لن هدودعلادو



 ۱ ان
 ۲ | ا دعاوق ىف قبسام ىلع ر دعمج تادا نونو فلا بکر لا تاودالا
 1 4 راتدنلوا هیعلوپد نارحح ادوس نوصکنا رد هدناو بلاط زر جات هن اک

 __ | دم ا كنیرنددعب را طالخا وا)رولکیخد هیانعمیکیاادوس هقشب ندنوب
 اهیانعم جوا روک ذه روناوا قالطا هد هکیران بش هراتسالا قی رطب ین)
 3 ادوسرهج اجت ازا ددرکرفس ۴ ادوس ماش ادوس درکاضاقت (تبب) یمظنریم

 ۹ زوجوانازرا شاقالاکشریو شلآدتسداد ۴
 راذغهل یک او اطعاو ذخاوارشو عب نەم هلی رسک كن هبنات لاد (نتسداذ)ل
 کی وید یدر و داد هکنوح رد راردص مس هرژوا نابم 7

 هدنشمان تیپ كن هرمثاع هعطقوید یدلاداتس یدک ه دنعبار تیب كن هعطق
 هنا لاد هدا مو نک رولک هد هنسانعم ماقتا دتسداد ریه یدک

 عامو شاخ چ هلی را هع كنیتدودم مالو فاک ( الاک )ر ولوا هفوقوم
 یدردوح# بشر دناک س رت هکنآ صر>زا یخ ومآ لع وچ(تدی)ییانس ےکح

 ادصو توصو هنسانعد لّملا انا ید به ٭ الاکو زب رت هدیزکدیآخارحا

 هل كن هج*یازو یتوکس كنارو یت كن ه ریه (نازرا)رولک هد هتسانعم

 نازرا ناڪ ناناحع (تسر) یمطن رمه هنسانعم صیخر هدس رع هکزوح وا

 رولک هد هتسانعم اسو 1 * دنناتس ناحو دنهد نت نعم * دنناتس

 ۱ + ربسمرکردلحمللحاسزاب ناتسبانو امرک

 زاب هل كن هدودم مو ینوکس كنارویعقكن هبسراف فاک ( امرک)
 دارد ندزاد هدماقموب قحا رولک هدینأت عارصع هک امرمس لباقم هکر دل صف

 | زاسلبا هجج*یاز هعیردرت هدیدق عضو هکنوجردلکدعیر لصفردغصلصف

 هنب نکلرایدیدزاب ندرب هلصف یکی دیک یدرارید یاب هل هیتحتدا هفبصو
 9 اوهو راکنر نیمز(تسی)رعاشردبلاع دارم هدنوب هتشا یدلوابلاغ هدفصزا |

 || ردکعد یملکیما یسییکرتیانعم هر اهب هشبمه اهرش هنامرکهز ٭ راکشم
 | ندیآ (۲)یدکهدنحرش یربخاتبب كن هقباس ةعطقویدیسا مرکه کوج
 رنک, كن هدحوم ءاب و ) ناسا )ر ن اف مسا دوخا صا و

 ردنامز ےسایسیدیکر یانعهرد هنسانعم فیص دو یک امرک لنوکس كنسو
 ۱ 3 ییبار تب كن هسماخ هعطق ود ترارح بات هکنوحرد هنسانعم ترارحنامز

 ح 1 ) راسه هرک) دکرلاتاودالاق نساکردنام نو ناتنیدگ هدنحرش رس

 | || رس درس هعضوم قوغص تباغ مک دت هتساضم عضومراحو یسا تباغ

 6# یراکدبد



 سیف نا
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 ین د هکنونسر هک هوس یکر یاده یکی راک دید
 هدنح رش ی ربخا تدب كن هعطق یصتلا یرححد ولد ق وغص درسو

 یدک هدنرشاع تب r هعطق ولد قوط رس یدک

 + زوکر اپ یدامرم, ی دو ناتسمز ردشبق #۴
 قوفص هلبا همهم یار مر هجر کا هنسانعم ییصف شبق (ناتسز)
 تغل بابرا نوصکنا ردروهش» هلبا یازرسکهد هنسلا نکل رد هنسانعم
 یروعش كنهرف یت هحرص ام لع راب د زاب هدنلصف رسک نظل ناتسز

 دسر # فیرخ لصف تش زک ار فرخ ناهجاهش(تسر ناس هحاوخ

 یزو هلبنوکس كن هت ءا وعتاد (ید)شناتسمز بکوم کوک
 ندید عار لاف ناچ( رخ متن تم الف یو
 رولک ی دهیانعم یک ا همش ندنوب کی درد هلعسو زو* ردنا یر وح#یوزآ

 هدید هام هکردیمان هتشرفرب نا ) رارد ههام یفنوا ندیم لاس لوا )

 مو ینوکس كنارو یهق كبس ( امرس )ردلکوم هلا ص مو روما رب دن
 | یخ كن هدودع هیسراف ءاب (رباپ) اضبا اتش لصف ییعع هل كن هدود#

 زوکی حب فی رخ لصف یم هلبا همم” یازو یرسک كن هدودم بت ءابو |
 * راج قاسوراب هنهکراهب* ریباپ لصفر ددروخ هنهکب ارش (تبب)یمطنریم

 4 خوری اردتلوپ یخادراق فرب نارا روم #۴
 لعاف مسا ندننغما ندیراب یدمه هنسانعم روم": فوررعم ( ناراب )
 رولوا لصاح نداوه تب وطر قیقو رحم هدراهب و هنساتعع ییععا رولوا

 هلا اهو ین وکس كنارو یع# كن هردحوم ءاب ( قرب )زارید نارا ید کا

 ۷ کک رخ هدوب ماراپ( تب ) ین لرد دسر هر
 ۱|هلباارو یقوکس كنه دحوم ءاد و یف لن هر به (ربا)یفرب دهدرمسید رم درک

 ۱ تالفو دشروحو همو دارا (تس ) ی دعس ےش تلو عل با” نقع

 یرسک ك نەدودع میم (غیم) یر و تلفغبو یرا فکب ینانوتات *دنراکرد
 ر واک هد E ناموط دمه هنسانعم باح“ ؟ربا هلا همم نيعو

 چ زوب یدلوا ے واط هع هکشعم رارید ا %

 | نونو یم كن هدودع نونو ینوکس كن هم ءاخو یه كن هدحوم ءاب(هنونخ)
 یاعلی رد خد دونت كشمش نسب قرب حج هه ءاهو یف كنه
 ٭تسا هنونخ نوح فاز راترب ز# اههرظ دشوببار شد ور بات ( تدب )



 ۳ 1 TE اک ةد اوو ا 0 كنارو یعق كن هبسراف فاک :

۳ 
 . اهلا همسر ءاهویقفلوجو لوکس كن همحجءاخو یضفك ب تحت اب (ههخم)
 ۱ ۱/6 تبب) ی اش نیدلاومپ ارد درب هدیرع لرد ید كرا هک تشانعم واط
 (ع)رذآ هعگ زد نی رسنوت درد # ولولو دسررد هلال وت ربنعرد

 را رد زوم هدیاتفح دج هد رع ی هلا همم ءاخو یی د کلن هیت ءا

 رن
 نوین هلبا نونو ی ف كلادو ینوکس كنارو یف كن هبسراف فاک (ندرک )
 | ندرکز عضاوت ( تیب )رعاش لرد دو قنعو هقر هدنبررع که تسام

 | تردقو تنکمیخدمه # تسوا یوخدنکمع ضاوت رکا دک تسنوکن نازارف
 نکل رد A امك عدأ هلا یبرع فاک ( ندرک ) رولک هد هنساذعم

 ِ یک در ؟لعو ندرکراک اله ردح اتحم هتفاضا هر هناسلرپ هلبسح یییدلوا

 * زا رل رید بالبا یخ دیه رازید یتا ہدنسض ام رارید لاعبا هدیاتفح ماع لعف

 رارید فاکس ء۱ جدو رولوا كعد ن ویلبا لرد نان الباو رواوا كاوا

 .كي هدودم لادو ینوکس كنارو یخ كن هیسراف فاک ( نادرک )ردکعد هدنا
 ۱ و خ رح رارید نادرکخ رح الثم ردلعاف مسا ندنظف] ندیدرکه لت

 لاربد ی وشم « دب رع هکرولک ه د هنسانعم بأ ک یخ دهه هنس انعم

 ¥ زون درکی اد یستادرک مه هدرکی رکد یدلوا #*

 EN هبا دسر ءاهو یعفكلادو یتوکس كنارو یرسک كن هبسراف فاک ( هد رک)

 جد درک مس هبعسر ی کرک "سانعم هنس یرکد

 كما هقفو عور لوا) رولک ید هیانعم جو | هدرک هقشپ ندنوب رد هیانعدوب

 هلهاش داب ن نامرف یس هل اط دوه کز یراص دچراپرب یتا ) هنسانعم

 | ثلاث ) زرد راغ هدیب رع اک | نوڪا زابتما ندناسر کد هثب رازوما
 ا( در ۲ ) ردیضام ندنظفل ندرکنک هدلوا عارصم )درک شلاب هدرک ییعع

 || یه لاخ ٭ هتنضکنارپ لاخدوب درک( تد ) یاظن حش رارید ابهو عقنو

 ۱ ا یک راو هبانعمزوفط هةشِب ندنوب # هارد هک هب

 0 ندنسایسا مظعا رين تلا) تالدو نودرک ی ۳۹۹ نان انا و دردرما

۱ ۱ 
 | یخ ۳3 ( هدنافو عفن :یعک »۶ سماخ )لس سوح یو یعع عیار )ر دار

 | فنی ندمشرا PEE ) هودناو مت یتعمب عباس )زورو حرف

 میم د هصنو لام هيا لمار هاحو لام یارکم #۴

 ۹ یارکم



۳ 

 یرسک كفاک یر دصم هنسانعم هبا لیمر درضاحیهن ( یارکم)

 یتالبقتسم هکنوح ردیظفل نئسارک هلنوکس كنسویعق كن هدودمءارو

 ( ل ام ) رولک دنب ارکو دیارک هلیلادپا. هپ هحوتفم هسیتحت ءان كنپس
 رک «دنشن ات تس كن هسءاخ هعطق ويد بصنم ( هاج ) قورعه

 زا نرفب 3 دوسح هج بودا باک راسو لعل
 هل جو بسکی دک هدنحر م یاب نم ركب كهجادیرلقرف(فراعمو اع)
 هعطقوب هتشا (هیش )ر دعباش یخ ده دز اشنا ر دس رع یرالصا دوسحو

 ینزو كن هعطفی! یمرکب نم دقا ندنوب یزو ر د هعطقیجندی یمرکب
 طظفحاقر د نلعفتسم هرکن کس یییره یتعب و دندازجالا نع وجو بیک

 4 زب رمو ساپ رهک بآ نوج هعطق #
 یر فود وص (بآ ) یدک ٥ دنناونع كنهشماح ةع طو (نوح هعطق)

 یدک هدنربشام تی كت هحاید (رهک ) رول ڪک « دلو ا تدب كن همطق
 ندنظفل ندیشاپ نالڪ هدنسماخ تيب كنهعطق يجب زوتوا (ساپ ) |

 یچسان تیب كن هحطقیمزکس قرق یزانعمیاب هنسانعم هلیا ظقحرد مما |
 تادا هحوتعم میم ی هدنلوا ردرضاح یهن (زب یحر)رولک هدنحرش

 لصاح) رولک ه دنت یصکیاكن هع طق وب یرمضاحرها يک هتنردیهن
 || ضب هکو د هد هبا ظفح یی هعطق نالوا یک یی وصرهوک ینعم

 شاپ رهک «دنروصوب ر دعفاو شاب هلبا همه نیش هنءقوم س اب هد هنعس |

 !|هتسراف ءاب شاب هکنوج زولوا یک رت فصو هنسام یشجاصر هک ||

 || طفحاقر د رضاحما ن دنظفل ن دیشاب هلا همهم نیشو ید كت ەدودم

 ۱ 6# زین خاد نونکا ی دم یجرب ضعب #
 لب رسک كن هدودم همم ءاخو ینوکس كنارو یحق كن هدحوم ءاب (یخرب )
 : كن هرمه (ن ونکا )زولک هد هنسانعم اړو جد مه هنسانعم یضعب و زارب

 || هنسا نعمیدع هما هیناث نونو یمن كن هدودم نونو یوکس كفاکو یف

 * نونک | هب وتهکو کیدمآ وجب جن (عارصم)یفرعر)ریدنالاوالاح ه دیب ع
 یازو یرسک كنهدودعنون ( رن ) رید یخدنونک هلی رسک كفاکزسقلاو
 | رریدیعاد هدیاتفحهنسانعم هفطاص واو هد رع هنسانعم ید هلبا همه

 + رح هنسنردقو تسانردراو تسهل
 هکنوخ هسا عم ردراو هلبا هبقوف ءاتو یوکس كنسو یف ك ناه (تسه)

merme mm.بو  



 هک ۵

 هحردقنو هکر ملا تادالا یی قیسام لعرد طبر تادا تنا هنسانعمراو(اه)

 هکر ولوا هاکیدلوا تسه بونلوا فذح لا یدیاتسا اههدناصاتسه

 تا: ناک و نم لد نییب (تس )رعاشرولوادیفم نیسانءهم تسا طعم

 یتسانعم تسهتسا یهاک یکت# زود بآ اهمشچ و مهوکت سه هک # رو
 ردقو هک (تتسر هک هدود# نون لب ام ته یک یو هرم

 ۱ اينها تانارخو هاقناخ یشعرد(تد) طفاح هحاوخ هنساعم

 لب هلوهح دیتا و یرسک نوین هکنوچ* تسه بربح یوروتربتسه
 | مکحررید ساعا هدیاتفچ الو سیل ه درع هنسانععلکدو قوی ردیفنفرح

 .تسکشخ نمک داغ نانخ* درسی تسمرکی هک لماکنانج(تب) یرونا
 ER ا هحدنا قناعت هلی ملکتم میم دوخ بها تّسا یظل و کن # تی

 قرف قلاع هليا مم ی دلروک هدماتموب قناعت هلپا تسارولوا ل دبم هفورعم
 | ەلد رس کلن هدودم ةبسراف حج )< )رولک ه دنرمخ تاب كن هعط3یم دی |

 یوب ا هعطق ) ی دعس حش رید یش هدنیرع ےن انعم هنست |
 یرببعا یکشعهک مکس دیو تو درر *یزور مجرد

 دمن کیلو م دوب رن>أتیلک نماتفکب * متسموت زی و الد یوب زا هک
 ۱ لک اب ی

 ۹ رو ES زر سو درک نعرد نیشنمهلاک # مشت

 ١ ور ۱

 | (تنب) بئاص هنسانعمولط ك, هکر رل عع هلنوکس كنلوا مار (راشرس)
 | لد و هاکآ ناح انب مشح # هدراشربس نا ارم نافرعزا بر ا
 fa وخ رز دنکعد یم وص.ن دشاب یس ڪر ی انعم # ه درادنن

 0 نادججم نیش ( راش)) ی دن هدنلواتس كن دع طق ی لب ۳ هدایت 1

 E | نکرقاوص ندی راش ردفعح لعاف ےس ۱ دوخاب سا ندنظء) ندب راش ۳۳

 :RR" se mag كنس (وس ) رد هکحیلس

 تو( تس ) ین اوف یاب اب رار وق بارشو وص هنصا هک قسد

 ورب وصقب لز ناشک ی درد # دننکوسرد نک هک فب رحیا|ا
 ى هک زیرب لاو د ناشفیب چ اص لس ونب با

 نا دنظل ن دش و نالک ه دنربخآ تدب كن هعطق یمزونوا( شون )

 ۱ هطیسلا تاو بت قیس ام لعر د هلص ه دحوم ءاب یکه دنلوا ر د صا

 ۱ قهشوت لعل بارش # سونال د نوخربلد ل )هل دا (نیپ 7 یدنجنلاط

 ٭ هج
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 ندناشفا نالک هدنرشاع تدب كن دعطق یمکباقرق (ناشفی ) تسراک هج
 دکل و ۱ لخا د هدحوم ءا 3 نالوا هلص هنلوا هکنوحر دسصاح صا ندنظفل

 (زبرب) دم دقملا ف قبس ام لع ی دنلوا لادبا هب هبتعش ءا همه یکه دانا
 نزهبجم ءاخیت القتسف هکنوح رد ما ندنلنفانتخشر نک هدروب زم تس

 رد هلص « دح وم ءا کم دنا وا ر ولک دنزرودزبر هلل !دپا هب از

 ۷6 برعیکنز هلوک دنب یهر لوق و
 یودنک هلو ئهر هکیدرویپ هداز اش اپ ل اک هنسانعم هدنبو لوق ( یهز )

 رد کف بوم هل وب یسیییکرت یانعم هکنوح راربد هراکتمدخ ن ۱

 یر.دن (رعش رلزوتلوا مهف ن دس ول مک رد مالغ هن هديا تم دخ هدوا

 ندم وجمع قرفوب # راک همهرد مالع ناو یهر نا ۴ راذکب یر دارب و

 ربسفت قلطوید ه دنب تعج یهر قجلاردشماعیا رک تغل باب را ادع ام

 هسلوا ه داز ىشكى مالغ هکر دقوش نکلیروعشلا ها صد اذک راي دلا

 هنسانع»لوق قلطم( هدتپ )ردراج هسلوا ت ىاعشموي قالو و یز هاتسیهر |

 تقیقح هلرکی دلناربسفتهلبا هلوک نوعکنا هلیطرم قلوا تاکرا نکل
 مسا هب هلجج نوسالوا ۱ ءارکو نوسلوا یس ندرافک کو زا کو

 نز ۴# دشە دن ڪار نارا ردنآ « هانیس (تدب )ی نو درو ےکح ردعاع

 دکهاسنالوابوسنم هنیالوكنز (یکنز ) دش « دنب همه لدو ود رو

 نول «ایسرهو رولوا هلوکو لوق ن درلنارک اراردیا ربمعتوید برع ه دیکر کا
 ردنکسازا یان هجاوخزولک ن ابکنزییج هلیقب رط هراعتساراربد همدا نالوا
 نمره نوعمهمر ناش ۷۴ نهس ان اددنار ناکسز زاوح (تنب )همان

 +¥ رنک ی داو | هر راحربل د زن #

 داتساف.طلورلد عع هلا ه2 یازو یت رکنی نیغو قف كنون( زغن)
 لا رغمزا تس دیروآزارف# كان نفن هماننم هک شو وکب ( تیب )یر صنع
 هی راجو هما نع هلا دم یازو یرسک ك ن هدودم نونو ی كفاك ( رنک )
 هاکح ا هک ۴ تنکت سود ناص رنک ی ورب ( تی )یدسا ےکح

 رولک هد هنسانعم زف اهلطمیعل محد جدیه # تشذگریو رب یزود

 ۱ هک هرذش تلف هرسان هره,:ید چ

 ا( هح القر ہک لا ارو یتوکس كناهو یر دف كنەدحومءابو كنون (هرهبن)
 و (هرتسان )ززد یخ د هره+ هلا هیعسر ءاه هنسأانعف مدآ هنامورفو هتسد انفو



 - مار عاتو هخا e سا عاتمو هبا باق
 || رولک د هنس انعم تالنکا عب را تش ڪک هرسان یخ د مه هنس انعم

 ۱ 4 ریشپ لوپ بیرف قفادلا للوا و
 كنهعطق یعتلازوئواهلباهدحوم ءاب ویر هرسکك هدودم ءارو كاف (برف)

 ردردصممسا هرزوا یس هغیصرها ندنظفل ندییرف نالکه دنعباس تدب
 قرزراک زور هن ٭ تسیاهم تسر ورسخ لدع مانا ( تب ) یرذق سش
 یرس کح لزهبج*نیشو یعق كن هیسراق ءا (یشب )نب رفا توک

 ) تس ) یدعس حش زردیا ندجربو ندرفا ۳ لو هلا هم +یازو

 یرضت سش + دنا فرصت شر ٹپ كب رپ هک دان یکی سراک زور نانح

 یدلبا مسفتویدرةنم ه,دسرفلا ممجب ی دلبارسفت وید دا رک هر مهر

ET4 لاو سرو سارھو ےب رد  

 رعاش تشخو ف وخ £ هلا ممو رک کت ه دو دم "ه دحوم ءان (مب)

 (ساره)دیماو وم دنوادخیا | ی * دیفس دشوایور نامزردنایه( تب ر)

 نالک هدنس داس تس كن هحطق یا زوتوا هل كنارو یرسک راه

 (تس) یدعس محشرد ردصم مسا هرزوایس هخ.صحآ ند زفة ندساره

 كيهبقوق ءات (نسر )سد دیحوتداش تش رب # ننک ز دشا شسارهو دما

 مسا هرزوا یس هغیص را ندنظل ن دیسرت هلما نیسو ینوکس كنارو یف

 اضدافوخیتعع هلبافاکو ی كن هدودم هدح وم ءا ءاب ( اب ) ر دو دصم

 ند هزکص لاب ةسانعم فوخ ه دنلصا ےہ : هکردوب ق قرف كنو لیا ےب هک اماف

 یرظن * كاب یبهمیار ED ر ۱۳ EE فوخ
a:هاکندوقروق هاکر دلک د صوصح هفوخلاب یلیصاح # كالاح ت: یار  

 رازدیآرتتعت هلنا تالامینالاح لوا هدس رعرولوا ندابح PN نداتحا

 چ رکاب ەردى
 . || ناکم یاج هکحنوج ذالمو الم نعم ر دیفاضا بکوت (زب رکی اح)

 1 | ك هعطق یجقرف زی رکی دک « دنعبار تس كن ۳۳
 ردر 7 هرزوایس دخیص ماندن طظف) ناخ ر نواح هنا تدب

 +¥ جاق رکب نی روا ےھ ورپ تک $

 هدنسنات تدب كن هللا هعطد یعراضم دم مکه تنر د ها ندنلنهل ن نذر ( ورب

۱ 
۱ 

1 ۱ 
۲ 

3 
۶ 

«+ 

۱ 1 
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 ن دنظفل ندز نالک« دنعباس تبب كن هعطق یعتقرق ( نزب )یدک
 نت رک (زیرکب ) ر ولکد شنزو دنز هلبا نون یالبقتسم هکنوچ ردرها
 لب دا هپ هم یاز كن همم ءاخ یت البقتسم هکنوچ ردرعا ندروب نم
 رد هلص هدحوم ءاب یک دنلوا كن هلک چ واوب رولک دنزب کو دزب رک

 # رتساغوغو سروش قلتشراق 2
 صا ندنظفل ندیروش نک هدنسداس تس ك هع ط یجع کیا نوا (شروش)

 قلتشراق ردردصممسا هلبقاخا ههچم نیشرونک یا هنر رج آیت هقیص
 ینعمب هلی هرسک كن هدودم ٌهيقوف ءانو كنبس ( ریس ) هنساعم هنتفو اغوغو
 یوزا هک * متسرد یسک اب یروآ كنج وج(تبب)یدعسحش تموصخو اغوغ

 ی دنلق ربسفت هليا یویش هدیکرت ردیسراف یخد ( اغوغ )زی رکا ندوب تزیرک
 ر ولک هد هنسا نعم نیکو مشخو هنسانعم یشکیسو بصعت تس یخ دمه

 4 زاکر قع وق هچکپ كل ه وب
 كم هلا ررعسر ءاهو یعق كن هت ءاو یعص ج كنهدودم ةسراف ءا ( هروب )

 یرمب و قرب وجیرکب ) تاب )یبل داتسا رد ر دصم ما هس نوه كمروس و

 | رولکیخد هیانعمیکیا هقشب ندنوب *ربب وچ هنیکبو كاروج هيوپ هب *رباوچ
 هکر دیمان كصخر ندنس ةفناظیلید قنات ) بارطضااب وزرا نع لوا )
 | هب و لآ ردروطسم هدشراوت EEA دلبا قلهاش دا تدمر یرادالوا

 كن هبقوق ءان (زاکر) یدیا هلودلا د ضع یز ەد: هدانز رارونلوا همس وید

 هلا هج یازو ی حق كتهدودم ۰ هقوق ءاتو یرسک كفاکو ینوکس كنا رویمص

 ییانس مکح هنس انعم كمترکس هی اش و عاج زسربخو كمرکس دکب

 یدمآیماح رازابرد ارم یکنز سفن ۴# ها تکی زاکرت 2
 * لوصا هلیعورف دیصرولوا اف دنن# NET اراك

 رد راکبا > هدنار اراغو اعد ارت هلن وحح رد ندا زا بتا

 رولک هدنلوا تدب كن ی ! زونوا یلوعفممیسا میکتنردردصم مسا زات ر

 هک رع ر کردند ہک كياح كي یاد

 ٭ هاردنرک ش شیب ردوج(تب) خیام نا عر دیکر فصو(ریشرک)

 كن هعطق یصتلایمرکب وید ترارح > حر هک ر چ اک یر تک ارزیرک

 لعافیسا دن صا ندنظفل ندیربخریخ یدک هدنحرش,یربخاتدب
 | یو نبی تیکت هحطق ی! بر میلاد یی دانا ما ء اس



Kink 

 ۱ . 4 كيرد نم مو فرژوازوطروش ۴
 ||هدیماعط : قەل اه ( ید ت ییعع هلبا وام بنز ع روغ

 ییعع لوا | )لک e کس هعشل ن نو هنس نالوا ولزوط هدهعنا دو

 ین عیار )ششوکو یس نەم ثان ) موشو ست عع ینا ) هنتفو اغوغ
 عباس ) هنسانعمقمروآ هنیربرپ سداس)مامهأ نعي ندیزرو ینعع سماخ) ریفن

 كنارو ی كن هیسراف یاز (فرژ )نشو لسغیعع نمان هلغش» قعع
 یهام نارازه دص (تبب)لنالوم ترضح كب ردنعب نبع نعم ها افو یتوکس |

 یدهرانعم یدب هقشد ندنوب # فرکش ارد کیر هناهدرد * ی رز یاتردزا

 لینک یی هنسنره ثلان) رببکو كرزب قع ینا ) رشکورایسب ینع لوا) رولک ||
 . ایم : سداس) ماجتاو تشاع نع سماخ) ق قد نعم عبار 3 هنس انعم یل:

 3 ادم یو رم (غم)ر ار ناعما نع عیاس)زاردرود

 ۴ 1 دنا هتنکر ف ز فرژ (تسیر) هموظنم كنهرف بحاصهنسانعم قیعو كيردیکف فرز

 د کهد هنسانعم هناح دور يده ۴ قعمرود كي رد کرب هک #٭ ىع م

 NS 4 زب وه اجردیجوبقو هاچ ی وق
 | ي وص هسانمیپوقاتلطم هلبااهراهظاو یف كت هدود«یسراف ج( ٥ اجب)
 7 ۱ یوق بوکس كناه ( زی وهاچ )رر دریفحو رب هدب س نوسالوا نوسلوا

 3 7 4 || فصو هدنلصا هک وح زرد جد هتلا | كحهدیا اب د ویقو دیا كا د وك نعد

 1 1 أ لعاف مسا دوخاب رها ندنظفل نتو هک كن دودا ربو هک یبیکرت
 9 كم هلا یتعب هلوا هنسانعم ننی نتخت و هکمردیا نلخ هلیوش ربقف ردح

 اش لداښت واولاو هدحوملا ءابلا ن هدسراو هڪڪ نوح كمصسو

 ۱ ۲ بت دوز هغ صق یدلوا داب دنن
 1 واصعا هد رع ۲ دیدشو هخرصات مک یوالاد )داب دنت

 Essense ز دیاربداب دننرک (تدب ) رعاش رلربد

 | ود ل اد دان نیکو ربنییعع هلا اد نوت لا ءان

 1 | كن هم یاز ( دوز ) یدک هدا تیب كن همطق یکتا یر کحح

 کب راحو علرسی <۶ هلا لادو یعص
 1 ۱ ردکعدزرب نع

 E هم ر دنن ردضعو مکه

 دیدحو نیکسکر ن ردو دن هلباواو بضعو ممشخ عع زسواو هدنرلن( ربت دنت)
 کز كن هعطق رب یرکیوید نیکسکر نافنا قبس دق دنب ت هنسانعم |

 ۸ ا م
9 



 4 # ۸٩ ټو

 < رونید بل هح رع مکر دجما رغم یدک هدنسیناٹ

 مدابّرذ» الثم هلبا همم یازو یت وکس كن همم نیغو یعفليم ( زغم )
 (تد ) ی دعس مث رارید رغم هد هنس یاب م دآ هصاخو زرد قتسف زغمو

 :# رارب شزغم ناتسود ماکب سبد # راکژور ددنب شسد ات شاب

 ٭ زیوم مزوا یروقرد قتسف هتسب##
 لبا هبعر ءاهویغ كن هبقوف ءانو ینوکس كنبسویعق كن هبسراف ءاب (هتس))

 یزیربن باص ید نادنخو هتسب هقتسف شلچ یرغا میکتنردهنسانعم قتسف
 هک هتسب نآ درو هه دوش رس ۷# ناهح عابرد که دنخ نهدر نزرهم (تس)

 یروق هلبا همج*یازویرمسک كن هدودمواوو ی كم (زبوم) دشا نادنخ

 + روید جاد رد هژالب نژداب ## زرد از هدب رع هک مزوا

 هحورم هدیب رع هک ه نسانعم هزاملب هلن یرلظفل لکه دنعارمصم یکیا لتیب ون

 (نزداب)رونلوا نایب هلناکرح یرابنا زج یضل داب یلوا ,نجكنس هل زرد
 تیب كن هعطق یعقرق نز هکزوح ردییکرت فصو هدنلصا لوکس كلاو
 (تس ) یاهم اوبا ردفنحلعافیسادوخا رما ندنظْفل ندز نلک هدنعیاس

 # نازودا زا نوزرفا دوش Sst ٭ نز دا ددرکن نیکسن لدزوسشدآ

 ٩ زیب داب زابداب نزیبدای#
 یعفكنهچ*یازو یرسک كن هدودمهدحوم ءاب و یوکس كلاد( نربیداب)

 ینیعضز * دنزرا نهرب یسسکه کناری داب(تیب)یدنحم لاعردطوبضم هليا نونو
 یفوکس كلادو یراحمف كنيتدحوم نیئاب ( زابداب ) نمرکیبدرب داب سکموج
 فصو هنسافمیعجاص لب هدنلصا (ریبدان)ردظوفحم هلبا دمحمیازو

 كم هلا هبا هبجم یازو یرسک كن هدودع هدحوم ءا رب هکنوج ردییکرت
 ر دفع لعاو مسا دوخاب سا ند: نب نالوا هنسانعم قجاصو

 ردینغتسم ندناب یراظفل رص رونیاهیا یس نامهنس
 ٩ زب رعرلبا نیحاص نافرعو لع # ۱
 یدک اعم و رز قبب یکی كن هجابید یراقرف ( نافرعو )

 رکحاو 1 نلعاف نتالعاف نتالعاف ینزو كن هعطق وب ( هیش )

 یاب ج یصورع صعد هدننزو ناعاف ده ڪر دق و دم یضورع

 لنهح او ردروصعم هدشزو تاالعاو

 هک سوه نکهتسزد ار هبنس هعطق 9



 یو

 ) هس Ei CE وز لوا ءار نان ( هعطق )

 ردقرط : تادا (رد )ردلوعفم تادا (ار)ر دکعد بوسذم هراس فرح

 د ا ر و )یکسر تازا اف |
 ی اس که تن ردنا هتسانعم تبا ) تک یدسک هدنشلات تاب لر هو طد

 كن هعطقیعللا وید ویا كب ( رتهب ) یدک هدنربخا تبب كن هسداس هعطق |
 زولکس هدنربخا تین هعطقو وند لیم(سوه) رولک هدنرمشأاع تب
 ابالیموبا كب هدکدننس هی هعطق نالوا بوسلم هننس فرح نعد لصاح )
 :ردراو تعنصوالهر دصاا لبع زنا در هد هعط وب هنا ڪ ( هتک

 کوا هکنآ ددنخ یدلکدمآ یدک
E. EE۱  

7 

4 E 
 كن هعط E نر یه روس تیم كن همه( دمآ )

 اد ال ع هدن ربخا تدب كن هر وب نم "دعطق ( دیدتخ ) ر ولك هدنعسات |

 | كن ونو یصق كن هدود-# رمه ( هکنآ )ردیضام ندنظفل ندید تخ
 | ی دلا هدیبیع ز دلوصوم مے تأ هلبا هتیعهر ءاهو یرسک كف اکو یتوکس ۱

 | # سودرف هکتسا نقی هکنا اب (تس ) یرعر رد ےکلوا ہدیکرت لاو

 | ید هدیکرت هتسانعم كيس کک اشور د اره سد یهبن لک دص

 % هداتقا كن ا #5 هدازاتسا هداتوا ( تدب ) یدعس حش ردعیاش ۱

 < س < ی ساتعمرب ید مدو هژاسد هغوزب وق

 تم كنهدو دم ؟و لحوم ء و ینوکس لنوو یرسکح كلاد ( هلند )

 ۱ لایک مس هدر ءاه هنسانعم ی قور وق هلا هع“ ر ءاهو یر دهد كمالو :

 : اداسع (تش )زعاش ردزیاج ی ید هلاتمدو لاصق لد ها م هلی رپ ن نونو

 ۱ فر رنک لانه ورق لا # لاح کشت ارس عمه ۱

 قورب وقف ی کس لابمد هلی مو نک تلاد (مد) راربد مذحج لاسداا

 رز تی یج زکس قرق (ربب ) رارید هیلاو بذ هدیب رع هک هنس ای عم ||

 رد م هدحوم ءان یهدننوا ردرما ندا ندیرب نلک هدنتد یھ لا نوا

 ا بحاص ءم مدہش ندزهدردتمواوص 9۴ , 

 زا ردصم DLS نت نر یر نور

 1 ر ولک م 2تا عارم كت ول ولد نفت ۳ هکنوح رد کیم

e۱ ( مده ز رزا کاور بان تاب ك هءطد یک ردود  

 ع ي مه هکنوح هنس اتع نی ردو تحاصم هلبا 2 نوکس



# 6۹۱ 
 یدک هدنح رس ی اونع كد طق یا ی رکن ودرس( زار) یدک هل دکره

 ٭ سفن مد ن دیم د ردقلوارهاظیه كملفوا
 هنسانعم كم و اردر دص مهل رسک كن ه دود ميمویعق كلاد (ندسد)

 «تداعس AEN (تس) یناعلا وبا هنسانمقلوا هراکشاو رهاظخرمش

 تردهقشب ندرلنوب ٭ ارنارعهناشک مع بشب هدزم دیسر # تنادنخیورب
 وغ نع ینان) یک ك هزبس الث هتسانعم كمرپ روا لوا ) رولکیجد هیانعغ

 ندروآ هلجییعع عبار) ندز فال عع : ثلا ) هنسانعم كع تواو حاعاییعب ۱

 ۱ رولکیجد هیانعهزوتطنوآ هعشل ندب ول سخنی هلا میو یف كلاذ (مد)

 ینا )یدک هدنحرشیناونع كن هع طق ی دی مرکب وبدرعش نزو نعم لوا)

 س رویعع 9 ه دنسداس تدب كت ھه طق یھج E تقو مد

 ی سداس) ےٹ ب هک یوب ینہ سماخ) توخو رکی عبار قما دلل ىع
EEA 11راد )اکا رجال ۋاز ەد نمو  

 رارقاب شدا هلکنا یجویقو یروم د هک روک شعیداح) هنسانعموص مجرب
 عبار )نر طنیکسک ی یعییزغا مقمشعثلا )ترشعو شبع ء٤ رشعینات)

 NE ارد مرشع سماخ)یوا رنو تر مد قوا رشع ||
 | رشع مسان) روبحو رورسرشع نمان) یهامنهدییعع رشع عب اس )یزرعا

 ۹ یتسناد مدیا شل یقفک م دشاب وس م بج عع
 ۱ ردنوگا تساکحیهیضام كاتتا ءادهدیرخ - ار دهدحو ملکتم * ضام(ی فکر

 هدنسداس تدب كنهعطق یجب للا یردصم طب سلا تاودالا نی سام لع

 نتسداد یردصم ر دیکر قفک لهجو ره (یتساد)ر دیظعل نتمكن الك

 | *سبزیخادزب ندقوح هصت هکسب زا هکسب * ۰ ردیظفل
 | هدب رع هک هک لوا) رد هیانعم حوا هلبانیسويعق كن هدحوم ءاب (سب )

 دن اب هک ور ین تسا اسب یا (تبب) یدعس ےش هنسانعم فیک
 هلو هنسانعم ق وجر دفع ن درابسب ینا # درب لّزع ناج كنل رخ سد

 ۱ یو, شیتسهزک * دنا م درکنفد أ نیمزربزب رب رومانس ڊ ( تب )اضبا

 ۱ رابکی وچ ( تبب ) اضبا هلو رتب عی ناک ی عع ثلا 2 دن ان ناسرب نیمز

 یکه دنرخا "] ( هکسد ) س دندر وخ راب د وج اولح هک ٭ شد زاب وکب فک

 || تاودالا ف یس ام ڪک ندعي نم عع ( زا )ر دطبر تادا یظفلهک

 دشیرب )لر د هیانعم یا « دماقم وب هکسب ییصاح هم 3 11
 سست بسی ص سس ج



{1# 
 لغت الف هنسانعمن دقوح ید سبز هنسانعم ندقوج هکسب زا رب یوب

 4 ر دهدناعسا نالق ورکورشدب ندرك دکو |

 شدح هم دقم هنس انعم ن دیک ه دکوا نکو فصو ( ور (

 رفاڪصڪ # دوب مالسارکشاور شاپ ادکرک(تبب) یدعد خش یکیربعو

 هد هتساتعم تنها نائلوا ادا م دعم هدراز اسو ۷# نیحردات دورب عفوت عب زا

 نتفر ( ور ) ر ولک ه دنلوا تدب كن هبتآ هعطق وید هوا شیپ هکنوحر ولک
 یرکب هدلاح ینیدلوارما یک در دففخملعافمسا دوخاب یعانندنظفل
 الثم هبه نعم ( هدناعمد )یدک هدنسد اس تدب كن هعطو ی کس

 ر واک هديا عار صم وړد هسک اسب هکنوچ یک تیب تاغلو ماعط "لطف
 ز دلوعفع مسا نادنظفل ندنام نک هدنساخ تب كن هات هءطق هدنام

E e 4 
 كن هدودع نیس و یر هد كنه يسر اف ءاپو كنه دو دم واو ( نیساو)
 لوص رارپ د نیسداو سفن الثم یکوص كن هنسره لب نداد هک سرب مگس

 ۶ اک ا ےھر د هرکص مه نی هند او ر دیس هرک ص %

 اا دراو افقو هک ا هلبا نیسو یعف؛كن هبسر اف ءاب ( سو ) هذ العم سفن
 1 (تسب) یسو درف مکر كدر لب ام ارد ءار و ° لب رع هک هژتاتعم

 یتدمه ٭ كنحدالوپ نارمش تارو بح ۷# كنر سواط ناکرت سیو س

 ن (اتس ) یدعس حس رارید دعب هدب یرولک هد هنساتعم وص

 بایسارفاو سو اڪ كل زا هب # بآ تبرش یکی نع“ د دل رم زا
 هک راهم ر دی رالوب شا ه و د ناروص ناب راس #۶

 راس هکنوحرربد لاج هدي رع ناروص هدیکر هک هنسانعم یهود (ناب راس)
 ا کر د,سانعم ود یر تدنساعم هج هلا ارو یک تد دیدم نس

 | نالس هجاوخ دکل تاودالاف قبس اکر دلعاف مسا تادا (نایلتسدعلا ین
 ا کور هارو ررر نایراس هدفخ | نادار ل دو سوک چای
 | یعط كنهقوف ءانو ینوکس كن جم نیو یم كن ہرمه ( شا ) ناور اک
 رعبو هہطهو هقانو لج الثمر دقو ج یساعسا هدب رع هسانعم هود هلا ارو

 9 (تب) یدعس حش ر دتغل ید رش هلیا نیش مصویطاقسا كن هرهش ی کک

 ۱ | مرا رهش مالع هن تیعر دنوادخ هن # مرا رب زرتساوحهن مراوس یز اب هن

 | یمظنرم اموعردپ رالو هود هلا ارو یر هدقق كنهدودم ءاهو لوم ( راهم)
 # زا هج رهب تعاتم شراب هک ۴ زارف رس رشا راهم نارازه (تبب)

 ٭ كلاب #
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 ٭ سرج شلوا هددآرب ارد كاج سس كب كناب 9
 كپ هلبا هبسراف فاکو ینوکس كونو یف كن ه دو دع * دخ وم ءاب ( )ا
 E هدولآبلام (تس , )قرع زربد دیدش جیوه هام ۱

 وخ هکجاغارب رب یخدمه # امرافغتسا ياا ایم كا # كل
 کی راک نالا نح هنمخ رد ناسا بيض هدر رع رولوا یس هفوکش ۱

 هنس انعم لاح ردففحم ندنانهل یارد هل رهف كن هدودعءارو كلاد (ار د)

 # ,ذنذ در تقر هک کن نا | (تىن ) یرون مکحیزس اک رد نج هد و

 لوا)رولک د هبانعم حوا هقشب ن دنوپ # یارد كناب لیهس هک یکی ناو

 لک ورا ث !اتر) هنسانعم كعا ع ورش هژوس یار هنسانعم یی چ + جروغ

 یر هعف كنارو كيج ( سرج )رولوا ىج د یبکحر فصوو هنسانعه

 (تبب ) ظفاح هجاوخ ردعیاش هدیسرافو هدي رع هنس انعم اح هلی نیسو
 کد رآ یم دابرف سرج ٭ م دره نوج شرع یاج هچ ناناج لمر دارم
 ر ولک هد هنسآتبعم نح“ قعد نادنز یخ ده ٭ اھلم دی دنب رب

 + طر طر ارد باپ دصیخد مدرک هیرقع
aیتعوریوق  E 

 VE ل رڪف كفاکرکه کنوح ی دناوا میس وید قر وق یر کا ندنغو دنوط

 هکر دفورعمو رو منم ی دک ه دنلوا تدب كنهعطقوب ود قرب وق مد هتسانعا
 یسانارافح هرشطزرب یراق « دقدلواب رققدالو زاعوطندنسانابرقع

 قحر د٭۴ تشلح دب وح فلخأت سد ) هعطو ) یناعلا وبارولوا اله

 ا۴عدرد کشو ردامدشکب ٭وا مدزکو عمه جرردهکناز# دور ودره یاعدوا
 كنهرفین اذکر ریدر طروط هدیکر هکىد روق جاا هليا لا دنوکس ( یاب دص)

 یدلبا ر سفت یخ د نابحرلرضءبر دنعلید لطرط هلبامال هدیکرت یروعش

 هب اب دصو ید م دا کح ی دآ نابح لب رقع ( عارصم) یدهاش میک تن

 دوب هیایدصوح ل د ترسسح مع # دروخم اپارس مدیماتخرد (تبب) تاع! اویا

 ردتهالع هلقن همسر ءاهکهدنرخ | هکنوحردلعد ولقأنازوب یسییکریانعم

 ر دد وچ هنسن هدروخ یک قابا هدناوبح روب رم اریزرد هيف دوخاب
 < نینکم یف نا ی داوا دن دکحروا مه

 هلبالادو ینوکس كننان نونویردصق كنلوا نونو كنهیقوف ءات ( دنت )
 ماب ودرهیسسویک رانز (تبب )یجاغا داتسارریدتوکنع هدیرعهکت روا
 حجت
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 (سکم )رولک هد هننانعف لشو لهاک ی دمه ۴ تشد یایرکم یی وکیموت

 لاب رازید باب ذ هديب رع هک كنس هلبا نیسو یر هتف كن هیسراف فاکو كوم
 نآ یکی (ترب) رعاشیکی راک دید كکشس هدنکرت اکا ےک تن زار د یدەنسەرا

 هدب ول ۴ دوب روح نیکنا نرم دص زا هر ٭ د وب رکن یکتا هک شکع

 راربدنیبچ هلیا نینرمسک هدیاتفچ باب ذ عم یتا سکم لحن یتعم لوا سکم
 بور تقر شلوآ همرومس تولیسو نیکرسیشذ 3

 هلان رونو یرمسک كن * دودمهسراف فاکوی اوکس كنارو یخ كنس(نیکرس)

 یور (تبب) یناعلاواردیظفل نیقرمسیپ رعم هنسانعم یسرت تاناوبح هک شف

 هتشر نیکرسرسرپ نچ وج جک شیر * نیکرس مهارف هتشکوا هتشان
 تبب كن هعطق تفر هکنوج هنسانعم همروبس بوایس ( بور تفر )
 هلعص كن هدودم ءار (بور)ردردصممسا هرزوایس هغیص ی طام کە دنر شاع

 | تب كازهعطق ىش یا« دلاح ینیدلوایسکرت فصو مک هتنزدردصمسا

 رولک ه د هتسانعم هکرویسیکب وراج بور تفر هقشب ندنوب رولک هدنسماخ

 + سخو راخمهید كاشاخ هی یدنرپ وس هبوحروح)
 | بوح روج هليا فاکو یر هعف كذبت دو دم نیت نیشو اخ ( كاشاخ )

 كنه دود همم ءاخ (راخ ) دما و اکو عنعف ه دس رع هک ی درب وسو

 هو کس ذم هاش اخ هبا نیسو یعقكن همت ءاخ ( سخ )هل رو یش
 یمن یکی ٭ تخرد خاشور اخزاو هلاشاخز ( تدب ) رعاش ر درلف دام ||

 هدر انعم وب كاشاخ و راخ یخد لاشاخو سخ هلفطع # تک هدنزورفر

 مک دتر دراو ید یساشضم ترد كنهلر اخ هعش ندن و ر دعباش

 ید هیانعم شب سخید هدنحرشو نم یان تیب كنهعطقیمرب یمرکی
 سدسخو لیخح نع ینا )هنساتعم لیزر درو هپ ام و رف عع لوا )رولک

 || ك جوج و ڪڪ ندهنروط عبار ) هنسانعم ناویحراجوا «دنرزواوص ثلاث )

 رد هريس یرلکدید لور ام ییعب وه اکح یتعع سماخ )ر د شوقر

 4 نیچاشاششعا لوب هام نع نادبآ 6
 ا رد قو اف هدیکسحرت هک ها ھم هلینوکس کنهدحوم هاب (نادبآ)
 رول کص هد هشانههزب یی ذلو مجج وصو هساعموپ زاقو نو اف هقشب
 تس كن هع طق یصقرقوبد E بآ هکنوج ردکعد یناکم وصیبس بکر یانعع
 (اش اش ) ذم دقملا ف قبس ام لع ر دناکم مسا تادا نادرولک هدنلوا

 ۹2 یکی
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 مو یعف وج ( نيچ ) لوب عجب هلب را هحخف كارل هدودم چم نیش یکیا
 دوب هراح( تبپ ) انالوم ترضح اضیا لوب قع هلیانونویرم دک ك هدودم

 ر ولکی جد هنسانعم طاغ 9 نیعم ءام نج نی ادوبن كيل # نیج نبا اراه جرد

 نطوزشوخ نیچرد ار لعجر م * نچ دبی رم یاجار البلب (تبپ) اضیا هلو
 ٩ س یدلوا هوک هلیفاکیسرافو رت هطرمص #۴

 ی رکب یراابنعء قاب ید هرم هد رع هک ی فس عد قع ( ی ) ۱

 ( تبب )یم ظذ رم ی دک هد_نحرشو نام یسینات تن كن ر هعطق ید ۱

 فاک( ال کر تی یخ تیمار رگ

 ر دی ورح ید هلباواوو سج عم هلی اهراهظاو یع كن هدودع هیسراذ

 4 نموج یزوماسب و نسیکن کب كسرونرکوا « : 2 ۱

 كسروئر کوا (زوماب از یی هنر دکل دان دعطق ویدنس 0 ۱

 ردهيشد تارا (وحر یدک هدنربخا تدب اد ید نوا ود

 یدک هد لوا تدب كن هل * هڪ ول د نب( نف ) دم دعلا ق قساک

 )سوه لدزا کرک ندکروب رک سردیا لیم
 هدننماتدب كن هعطق ی دب یمرکیا نک لذمدع این قبس کر دطرش تادا (رک)
 تاودال اف قنس اک نم یعع ( زا )ردطاحم عراضمن دنظفل ندرک نک

 (سوه) ید تب ندی ی داود تو( لد )کی
 هحاوح ردایمسم هدیک ر و هدب رعو هدیسراف هاوطدو شهاوخو وزرا یعع

 یصاق * تسسوه مقنش ناجربخ# تسسوهمتفکو تاب ل د لاح ت واخ |

 ةر العا لذاوعلالذع# لغشیف ةنغ ىنا لذعلا معساال تیرا دیا

 دک شب ؛ وخ لدرد کنان نیشنم نیشرد هعطق 9 , نر * سوهلا

EEیه هنسانعم همر ولو | (نیدنم)یدکهدنح رشیوا دف رد  

 نيشن هطبسلا تاودالاق یساکردنهت تادا هحوتنم مم هکروچرد رصاح
 قس ام ک نح ین یگ یدههدنسن ٿب كلن: هتل ةعطق ويد روتوا

 ب نوت یهدنلوا رک | ردنفنم بطا حرام( نکن یر تاودالا ف

 هنیرواوا هروسکم هدح وم ءان یهدنلوارک | ردتش بطاح دوخاب هسرولوا

 ىس اک ردبظل ندرك ااا از تس كن هعطو یدب ی رکن یردصم

 || كن هعطق ی دی نوا وید بلق لد بکر لا تاودالاق قبساک یعم(رد)اتنآ
 روک هدنعپار تیب كن هعطقوب ویدودنک ( شیوخ) ید هک دننلا تیپ



 ك دنک قح همروتوا هعطقرب « دنمح نیش فرح نعم لصاح )

 هک دیا یطاخرد لدنك یتح دوخاب كس هیلبا رطاخرد

 ٭ شیپ اشیپ ید ورلبا ورلیا ردکوا شیپ #
 هنساضعم لوا هلبا همم نیشو یرمسک كن هدو دم ٌهبسراذ ءاب ( شاپ )
 (تس ر) یدسا مک رولک هدهنساشم راباو ردیظءا سل ییاعم

 »< شا دنداهن ن رز یاسهناوح * شد هنوک دصز ناولا یاهانا

 شیپ یکی دکن وچ هتسانعمورابا ورایا ( شیپاشیپ ) رثرید ماما هدببرع
 ادم دلا ف قسام کر دنوحما لسوتو تاواسم فلا یک« دنسارا

 شیپ خد هداب ز یدلوارولنیدکهکسکا
 ردروگ ذم شیپ یلباقم ردنالوا صقان نداد هلبا سو یعف كفاک ( ک)
 زه سکره هک ٭ تسلاع هرهش لثم نیا رهشب ( تیپ ) ی دعس مش
 | کی دمه زرد تساک هئالوا رب ذپ ناصقن ن د هرکص # تسک ی زور شد
 كن هدودم هدحوم ءاب ( شد )رولک هد هنس انهم زا نعپ لیلق ازاحم

 1 هننرآ رد ڪڪ هک اماف رد هتسانعم دناز هدادتنا هلبا هڅه نیشو یرسک

 || رولک هدنرش اع تبب كن هءطق یزومط قرق مک هتررید نوررفا
 ۳۳۲ یا لئام هدوشا کمد لزوم هدفاک بودلصا کر ذکوکر یتبدمه

 2 ۳ : و رب
 ۱ ٩ هدشاره هلتقدراقب هکلوا نیب هدرخ

 | مس هیعسر ءاه نیب درخ دمه هلبا هیعسر ءاهو یخ كلاد (نیب هدرخ)

 . ]| هلتقدو قفحو قق دم ینععر دییکر فصو هدیسکنآ هلبا یوکس كلاد
 اهر ظذ رکچ ادب تسه تناهدات ( تبب ) یدنهت لاک هنساسنعم ناش

 ا ا هکنوح * دنا هدرکن اهنپ دادب نآ فصو نان هدرخ ٭ ناهن دش
 1 ۱ یا دم كعجوکو قاقوا هلن وکس كنارو یمص ,كن همڅم ءاخ هدرحو

 ]| یدک هدنلوا تدب كن هعطق ی دی نوا هدلاح یغیدلوا ییکرت فصو نیب
 هک شیدنارودییدیارکف نتبقاع كيشره #*

 || یر کب وید قازوا رود هکنوج ر ديب ڪر فصو ( شیدنارو د )
 لمف كن ەنمه شا دنا ( یدک« دلار تاب كن هیطق یک

 ردففحم لعاف مسا دوخاب سما ندنظفل ن دیشیدنا

 ۱ 46 ردشماراوپ هدیطافو شرغلرد هعاق

 || ندنظفل ن ذیل لپ مسکن هجج»یازو ینوکس كديغویتف كمال (شرفل)

 كف



 ردزدنص. مسا هلقاطللا كت دم نیش يغ رونکع قاع ۳1 نام ناف[

 یک ه كن هېه نيغ ( ۰ هدیطلغ) راربد للز هدس رع هنسانعم قعاقو كجبروس

 ردلوعفم مسا ندنظذل ندیطاغ هل رسک كن هدودم ءاطو ینوکس كمالو
 2 نجردلکخ اش اص فاعاز ( تب ( یروهط هنسانعم شقلراوپ

 ا “و = ی دی هدبلع هلا هبفوذ ءات هدناصا # نمای رپ هدیطاخ هل ٍ

 دن ےک هد هعطد نی نوا ويد زا سهل وب" قر هل وا لیصا اط « دسراف

 عین روا غانا ا هکق لاب وروق 2

 وب وة لوش هليا هج” نیشو یرا هرسک كنه دود مالو كن هججءاخ (شیلخ)
 ءالبصفلا تاداق از ڪک راقلاو هلحوک یقادا هدقدصار ر مدا ا هکلرید غلاب

 + ور دوخ ربد هب هنسن نتبودنکن دکا »

 هدا عارصموب وید ودنکد وخ هکنوح ردینیکرت فصو (وردوخ )

 هکنوجردففخ لعاف سا دواب رها ند: طه نشر هلم كن هدودم ءار( ور )
 لک دن ورو دی ور هبلادیا هی هی دم واو كنس هرزو ساق یالخ یتالقتسم

 هک شی وخ لوید هنسودنکه هم صح مه دوخودنک
 ۱ دس رع ودنکد ش نزوب هللا لادو وهج واوو یمص كن هج ءاخ (دوخ)

 هرکنح کز رد رغم هدب ر ت لوت هلا یوم ولوو ت اا

 رسسکلاو مت هلا نیب كن هج ءاخ (شی وخ ) ردهالکرو# یراک دیک
 ۱ ۱ هما بجد نیشو یوکس كن هی

 ی حر یذو بیرق نعم لوا )ردروکذم نیلوا کیا هدعارصموب نکا
 ید نا وخ هدانعمول یسودنکوو دنک عد دوخ نعم ینا ) عصخ

 یسهو دوجو ه٤ عیار ) خار زهراک شوخو نهآ راک یە ثلات )راد |
 نانک شغقوط زفیلغ ع ورب سداس ) بوخو شوخ عع سماخ )

 هک نونا هفبفع سد نالوا هروتسم هدیم 3
 3 نماد كاب هلىا هبعسر ءاهو ی كل دو یرسک كن هدودم ےم (هدبم)

 هدد شاز # * مادماحشاردهدوب رم یکی (تبی)ییمنطل درم هثسانعم تروعهفیمعو

 یدنلفریسفت هلبعوش هدیکرتردسراف ید نوتاخ * مارخ شوتیهتس چ
 < شب دخ یدشد مه هند هرععم و

 هليا هم څه نیشو یرسک كن هدودم لادو یغف كن همغه ءاخ ( شی دخ )
 نداق هدمتعمو داعى ڪڪ نداق اد هدنزهاخ نیطالسو دا ارزو
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 ۷ شیوع یهاوخن دب رکا دب نکم# شیدج نآ ابرو دزم

 ۱ ۱ < ندنرجا رولبرپ و مدقم هکلوا درم شیب #۴ ۱

 هکنوح را ترجا نالدّرب ولواندرلع دبورص لهاوهربجا (دزم شیب )

 ۱ كن هم طق ییچ و ترچادرمیدّگ هدنلوا كن هع طقوب وید وا شب

 شیپ,هدب ۴# لل ر اک 1 شلاصودعو (تبی) یم درم ر هدنسماخ تد

 ۳ 6 شید کا هام اک لقامرکا درب ۱

 ۱ دم اهر یرابص* تدوين دود مون به (هداما) :

 | ءار هدامآمک لدب یدادوت (تب )لورسخربم اھ مورن اح : شمع دلوعقم مسا

 : 11 لامعتساهد هنشانعم شلزبدو شع وشل وا یجدمه#ار هدازیبدآ دنلبیدرکو ت

 اا کی ا تاودالا ف قنساکینییععرد هکنوح هتسانعم هدکوا (شیرد) رونا

 ۱ Ok جد خدردکربا ید كار هرمطو نوخ هات |
 ۱ ید شرد مد هدس رع هکناق هلبا نونوی طط كنه دود هم ءاخ(نوخ)

 : [ نکیم هجارردپ ونی ع سحیسبع# ش کی بار تر دب غدرکب شنوخ (تب)لا
 1 | نسخ هحاوخ لرد ق رع هدر ۶ هکر طرا ه.سراو فاکو یخ كنار (كر)

 ۱ زاکدر کرک > نوردش تر درک ۵ نوخدر کوت مص هک درمسف (تیب) یی

 ى داش را هلا AE ءار ( مر )رب وح

 1 تیر یر نیک ریا حورح ن دلمامدو ندزاحارچ لرد ج هدب را

 ۲۴ ۴معسوج BE مچ اتش E دزیر عر هتسوبب هکس |
 ۰ ۱ < شب راد ندردک ی لق نایجا و شدر هرا 7

 3 ۱ تححارح عع هلا همه نشو یس هاما کو انی كنەدود ءار( شیر

 | تسود: درد هک م راس هجرھد بالقنااب ( تیب ) یع صد ازرمع اموع هراو

 | ہک هنسانعم ظیلعیابروش یخدمه # ارت هدوب شیدزور یداا
 رهقو لاقص هليا د سص هرکس هاما هک اماف رارکود هتیرزوا یراشا هلن

 E شب را د )رولک هد: :> رشو ییتم یاب تب كن هع طق یچع جوا یلاوب هد وب وا

 3 !هکنوج هتسانعمول هراب واک وکر دکر ر ف صو یا مج هایس هلو 5 ا

 ا ی ا هس امرا س بر یدک هدنشلاتیب كن هعطق ی د نوا وید لکوک

 € ندنخ ك لوکی د یرازو شلانشیلکیا ۱

 ادصا اقا ایچ نرشزو کم لت ار ته اف (

EET e 2 1 
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 یلنهع طقیمرب ی رک ر ولد یک ا اراز رد هب ّردص» هیتر یهدیرخآ ی راز

 ردر دصم لھ ٣ نع هر کف کھ اخ ( نخ یدک هدنساخ تبب

 ۹6 شی رخ هدنش مه هک وکه لبا هی ردع “ۍدنید 1
 !,درکیا (تنب ) یخرفردطوض + لده كن همجمراخ ینا (شی رخ ل
 ریسراههکنو >* سا ولژ راماناحنس شب ی یقه هه شب رخ هد و

 كن hon مس دن سه ندشارخ شد يخ كح ۰۶ هدنخهلرا

 هدنسماختاپ لرد« طد ی :دینوآ یک هتنرد هیانعموب یجدشبر هدنخ هل فرح

 ەچ :لاسوکی سخآزوب كنبا یدلوا و اک هد ام - یدک

 هدام هکنوح رولوا كمدرفص یشبد یسدکرت ی انعم ا كنا( واک دام

 عارصمو وذ رفصواک یدک هدنشلاتش كنهعطفیعچ وایمرک ولدیشید

 رهرتمش دشابن # درمان ادوات یوا نی (تنب) یاعلا وا رولک هدنات

 رد لی ەد رتهکی تازو هلص كز: دو دم رافق اک ( لاس وک ( یواکە دام

 9 فاکو نوتلوافذخ فلا نوعا فافسایدیا هلاسواک صا

 شب هدف تونس خو ۰. یوا |
 | ازد روک وا کر درغض بها با اوو یخ هدو دم هیسراف فاک ( واک)
 || جده یراورپ واک هت نادیمزور * دیاراکب نایرغالبسا (تبب) یدعس
 یشید(شبم ؟دام)رارحما بارش بزود هدننروصزوکواردیخارص ع ور

 || كندعطقیبرب یمرکب وید نوبق شبم افلآ قس دق هدام هکنوح هنسانعم نوبق |
 ۱ 4چ هدیدرک ان هرفاک نالوا هرزوا دانع ید ۴# یدک هدنعباس تدب ||

 || ردح الط صا روک ذم مع هلا یف كلنا هسراف فاک ( هدب د رکان )

 یس امر دفن تادا اب هکنوح ر دکعد شماتمود یتسیکرت ی انعم

 2 5 هتن ر دلا ودم مسا ندنزغف) ندیدر ۳ دید زر گن دنکرلا ت تاودالاق

 یدک هدنتمان تدب كن هعطق یمدب یر کک یلعاف مسا
 هک شاکی اا اف

 [|یانع+ردحالطصا راک اشح تعج هلبرسکو یوکس فاناژ (شکر ذاک )

 هعطق وب د به ذم و تاب شک هک وچ ر دیه ذمزف اک یک
ا (تس) ییاح ۳ الوم یدک هدنحرشو نام یچسات اتش كنىلوا

 : ییوصه ن

 تشک ر فاکو ینا سمان ٭ شب ور د هنو یدرک

 دن هوا آوار دیک مر



 یبآ (ْمن )رول ک هدننما تبب كنهع طق یر زوتواولد زوس (نعسر)

 ءاب یک هدنظعل ( درع )ر واکه دنسد اس تب كن هعط یبرب قرق و ود

rىلا ويد مدا آ (درم) هطیسلا تاودالاق قبس اکر دلوعءم ت ادا ۰  

 قس امکحردطب ر تادا (تسا)رولک ٥ دینا تار كن دهءطق یضچ جوا

 نول 1 ندشو ) اضیاقس اکر دیس تادا (وح ( دکرلا تاودالاق

 نوسلوا وص نوساوا تار هنسالوم كمحا ردردصم هلع كن هدودم

 ن دیشونلعل بارش # شون لاد نوخ ربلد لعل دا ( تد ) یدنلاک

 ددا تی كت هعطة یر قرق ود رهز ( شن ) تسر اک هح

 4 شوکب نیکنر 4 هو ط3 تع جوک و

 دعطق )یدک « توت تد كن هعیاس هعطد وند اکس مرلب وس ) تعا

 ا كن هدودم هس رع فاک (شوکی ) یدک ه.دنناونع كلا هءطق (نکنر

 ءا یدنلواردیظٌمل ندیشوکیردصمردمها هتسانعع سروطو شا اج هلی

 هلبا هیسراف فاکسوک دوخاب طلا تاودالایف قبس اکرد هلص هدحوم
 لصاحاض د اقساکردلوعهم تادا یون ءا ۱

 مرا وس هکغالوق نیکنرهع طق دوخان سرو" - هرلب وس اکسنیکنر هعطق

EEشوکرخ هدیرک  
 شاز دیکر :فصو یک مچ ایس هنو ڪس كنار هدنلصا (شوکرخ)
 یدک هدنل وا تبب كن هعطق یمهرکب وید كشارخ هکنوج ر دکعد ولقالوق
 هلغل وانزوا یرلقالوقیخد كنشوط رولک ٥ د هءطق و ولد قالود (لو ۲

 رکید س ورفب رخ شوک( ت ) رعاش ی دنلوا همس و د و کرخ

 رخ يا هرم سر
 + شوکرخ باوخ هپ هدعو نالپ ید

 | هدنسانعمزوس زم لصاو هدعونالد هل رسک لنهدحوم ءا:(سوکرخ باوخ)

 یناعم اوبا رايد یدربو یسوتبوا ناشوط یجد ه دیکر ر دحالطصا
 یا # مورح ما هدنام و تش دک مر شالصو دعوب ( تس ) ۱

 هعطق وب د وقت وا (تاوخ ) مدره ده د مش وکرخ ب اوخ تجار باوخ

 یدک ٥ دنسدنات تدب كن هبیماخ

 ٩ شمن وط هتفرکت خم رکب یدجاق
 ردهلص ه دحوم ءا یهدنکوا )ر دنضام ندنظقا نع رک ( ترکی



> ۳۰۱ 
 ردلوعفم مسا ندناظفا نافرک ( هفرڪ )

 ٩ شوم هب هرافرونید هبرک هیدک 9۶
 ینعج شومیکهره ه دبی رع هنسانعمیدکلیا یم كن هبسراففاک( هب رک )
 كنلبفاص مرد تسثوم كيا#سومنتف رک دتسربش هبرک (تبن )ناتسلکهراف

 *كمیدشوغ ار د هچ وق بولپ راص ۰
 یدنبد هغج وق شدوغارډ ه دعب ار تدب كن هعطق ی درد یر کم

 هدننایم هچوق بولنراص هلپا هجوق اربز ر دقوب راز ر هدنسمک وید
 مهفافر د هیانع»یکیا لصاجر درهاطقرف

 ٭ سوغا ردقاچ وق هسکوکرونیدرب
 زکس نوا هقشب ندنوب یک هنیس هنسانعم سکو که لیا ارو ع كنهدجوم ءاب (رب )
 یلعنعع ینا ) رولوا لخا د هتاقتشم لاو! نوجا نیس لوا ) رولکی ج د هیانعم
 سماخ )هنیسفا رطا یتعع عبار )ر دنو عا تیفرظیف نعل ا )ردن و عا العتسا
 نالوا یو اسم هرا ذعهکر رد هتسالاب بناج كغاکب سداس)شوغآ راک عع

 نم )ر وشوا لامعتسا لر ففختم دی رکنا چچی كتهرف|عیاس) ر دعضوت
 هک تانابنلصاح یتعع عسات ) رولک « دنرشاع تیب كن هع طقیلاوید هویمرپ
 بیصن یعب رشعیداح) مت نع ر ذب تعج رشاع)رولوا هدالرانو ه دناتسب
 ندر رشع ثلات ) نطوو نکسعو هناخو هاک رارق نعع یشع یقأت) هصحو

 انهب عع سشع عبار)یکریشوهو ریلدردییکر فصوو سما ةغبص ندنظذل
 رب زا الثم ظفحو داد نع شع سداس )هزاتنز ینععرشع سماخ )یصیینعٍو
 برفودز عج رشع نمان )بناجو فر ط عع مشع عباس )هنسانعم ندطظفح
 هليا دمجم نیشو یعض كن هدودم ةه نیغویمف كنهدودم ترمه (شوغا )

 نانما شوغارد (تسر)یدعس ےش را, دراک دیسرافرجهدس رع 6 ق جو

 هنساعم قلا هعاح وڌ ید یه # ار تها 1 یهک  دوبنک * ار تشمریک

 رولک ه د هنساضم لوق عی هدنبو هنساضم هنسن قحاغص هغ اح وقو

 ٭ یدلوا شوک اب یزون قلوق ےھ و
 هل هیسراف فاکو یعف كن هدودم نونو یرسک كن هدحوم ءاب (شوک انب )
 هدنرارعشارعش یرب ضابب هدنبدیعب یزوتكغالوقیرلکدید راذع هدیرع
 * تسراهب سوحرس هکوتیور تلخ زا (تیب )باص رار دیا لامعتسا قوح

 .کرب قج هقاط هپوکك غال وق و # تسراهب شوک انب مرش قرع منیش



(r % 
 3 11 شو ڪ ابو یورپ وخ تشک( تبی) یدهس خش رول هد هتسانعم |

 ۱ تس دهاش هزورس متاخو راوشوک# رقاد

 | 7 توك در دقلوق شوکنم هپوک 9 ۰...
 3 |نیشو یم كن هدودج هبسراف فاکو یوکس كونو یف كم (شوکتم)
 هرس ۰دب اتع رارید طرق ه دیپ رع هنس انهم هپ وکی کراوش وکه لا هد

 ت شوه نزوپ هلبعص كن ه دو دم دا فا ) شوک ) رارد

 ا ینا )ردو جد داره هدماتموب هنساتعم قالوخلوا) ر د هیانعم

 : عبار )ر دلک وع f الخ ت ا8 روما هکر دیا هتشرذر تلات ) هل وغو

 ۱ فان تح دع یتوکوب هکر ر دیدآ نوک یت درد وا كندي روھ ۱

  jراظتناو رظن نعم سماخ)ردپارابتعا مع :

 ا ه رونید دنم درخ هلقع بحاص #۴ £8

 لادو یخ ك نارو یرسک كن هبچم ءاخ درخ هکنوجردب وسنه ےسا (دنم درخ)
 ةكرملا تاودالاق یس او یدتسن تادا( دنمر) ترمصبو لهع ندع هللا

 13 دک شوه هد یاتفح رد صوا هلءع ۱

 اد عمان اذک لتع هک هلا نشو یک ك هدودع ءاه (شوه)

 | زدنا لقنویدلّمع هحرک [ شوه هدب روعش كنهرف ةردیاتفج یلصارارب دص وا
 ر دنا دیازت هلبا ا و لا ثالتعیصا ام )
 [ناصشنو ه دانز هدنناذ و دنکل مع هکنوح زردیا رعت اهعا هدب رع هيد

 ۱ ات[ ی و وا داو تلعرکمر دیر طو ۰ زا لوبق

 رد كيدناب کی نک * دبات ارچرسوت نوجیهش "یکهدنبز (تبب ) یرذف
 | ناجنم+ لوا)رولکیخد هیاعم جوا شوه هقشاب ندنوپ#شوه ابوآلتع

 مسی رهز نعم لات ) لرو لاله عع ینان) حوریتعب
 ەچ روند ریس ارس هناصمن لعع و

 i اتا ر میام (تبپ )رعاش نا ےن ل !ذع و ره عع (هیسا س

 ۱ Sh ه دازاش اب لاک ۴# نادرکور قلخ دیو كنزا # ناهحفارطا

 زجر ر دب ڪڪ مه لطف هیسارس هکرر 3 دیا صاخ فرصت
 بسا ه داتدو نز و هکظخلرح 1 ند فرج رب و هنسادعم شاب رس

 7 هدح وم ءات یک« دنظقل تیسآ هکلنار و اسانس هذ

 وو و
 مو جو یوم



 ۷ سوه دم رس یودنک بولبا و ۰ 

 داق هدیب ؛ زعو هدسرافردسرع لصا لوعم نز ی
 ق یر

 هاو تشک ناذالشلب غایب * ابص داب قوم جو یا |

 + ردیدآ كبار داب لمو ی 9 × شوف
 قشعهنام ازار دف ور ەم ولدروکنا بارش عم هبا هت ءا و یعق كيم ) ا

 تنح رد هک قاب ی یاس هدب ( تد ) زنذاڪ هحاوخ رولک هد هنسانعف

 ماجو لاپ یم یخ دمه ٭ارالضم تشک کوداپ اکر بآراک٭تذاب یهاوخت
 اضیا بارش نع هلیعص كيم ( لم ) ر ولک هد هتسانعم بالکو ءذس اعم

 اوناه  لبلب شود دناوخ شوخ لو لک ةقلحرد (تبب ) ظفاح ماو
 هرکسع بارشره نکلاضدا بار شیتعع (هداب) یراکسلااهماناوره ح وصلا
 هد هنسانعم اس یخ دمه راربد هداب هالوا هتک ندعزو !هزان قحا راد هدار

 هداب ز دهد هداب كي * سکر ناسب هن خوش نوچ ( تپ ) نانس میکحرولک
 ربقاحو ریغج هبارش هدیاتن>بارم ی »۶ ینا هداهلامسییعع لوا“ هدان× ټکنز

 یک وبص ردقوج یف یسنماسا هدب رع ر ارد رج هدسرع ېچ“ هد کر زرد

 6 شون هما هاو مرجرد نب
 مرج ییعع هلا دیعسر ءاهو یرل هج كز هم یازو كن هدحوم ءاب ( هب )

 ۷ هرهرهز ارادکح اپ ار دوخ قلخ (تس ) راطع مش اطخو هاکو

 یاهعصاا تاکتاداجردا هیانعموب ج د هدب رع # هردو لاب ورد تعبنا

 هءطق )2 هزبو مارغلا ةرغدق هيف *یرابطصا ناد زعزبرعو (تدس)

 هما رد رضاح یهن نادنظفل ندشون نسگ ه دنربخا تب كن هفلاس ||
 ةطبسلا تاودالاق قبس اک ردیهن ادا هحوتفم میم یهدنلوا هثیلانعم

Eابو ؟رذیضلب وس نجس  

 هدس رع هنسانعم زوس هلسکعو یعفلن د ءاخو ءط كنس ( ن ےس )

 ی اظن ےش رداک د یک طظفل ار دلم اش دنیراعبت ییغنو عقل یک مالک

 < ٠ نڪ محور تسپ ادخ دج ٭ ن مخو ترکف عفاف ( تیب )

 مک هتن ردلعافمسا هژلبقا-!فلا هتب رخآ سما ن دنظفل نانڪ ا وک

 یخ دهه ی دج هدننمات تب كن هعیاس هعطق یس هدحو ملکتم عراضم

 هجرس ىلا عجداف یدک هدنساخ تیپ كن ها ططق وید ال بوک

EEK |3 شوج ىنەب نایلیوس هدز نت  

r 



 ر <

 (تس ) نالس هحاوخ هثسانعم شوج هک تماصو تک اس عم ( هدز نت )

 یهاوخ وچ * ناج ئا یت زيم نت ارج نان اج بڪ رم دش ناور
 شلکود یسسیکر یانتتعع # یهاربه تفاد یهاورمشوخ نیزا تفر
 ويد ن دب نت هکنوچ رد هتساسنعم سوچ ارصح هدقرع اما هتسانعم ن دب

 کلن هع طو یحقرق هدز ) رول کح هدنلوا تا كن هعطق ىج دی قرف

 رداوعفء مسا ندنظْمل ندز نالڪڪ هدنعباس تبپ

 6 یارابیدا قارومب یدلوا ۴ ۳
 یکی ودرول نا ران رديلع كلرومه ۶ ةف هشت ءأب ه دنرخآ ( یناراب )

 هحات ( تار ) یرونا RE EE كن هعط یجب د

 ]* ینازاب دشکدیشروخ رسرب نام" # دراب نار اب وج هکناش ناک تسووا
 ۱ هک شویالا نلیکه تسوا هلیوا

 فصو هدنلصا ردراو یرلعسا یریغو هجارفو شوتتوق هدمور (شوبالاب )
 یدک هدسنلوا تیب كن بنات هعطق ويد هجوبالاب هک وچ ر دییکز
 ی ےک ت ردففحم لعام مسادوخا صا ندنظل نديش وي (شوب )

 ی دچک هدنسینا تیب كن هعطق یصهرکب یرضاح
 رد هجر و رست هک هغاص كشاقو دنکن س هلب و #

 ٭ شورفماردوخ لاکن ینچوت
 دیک هدنشننو یسیناتتبب كن هات عطق وید هلی وب نینج ويد نس ( وت )
 یدعل هدنحرش a تس كن هساخ هعطق ويد شا ( هلاڪ )

 تادا ) ار ( یدع ؟ هدفکنار تا لكت هعطو یجنزوتوا وید یدنکد وخ

 ر درضاح یهن ( سو رفع ) هبکرلا تاودالاق قبس اکر نوع
 تص هدلوا هنسانعم يا ردیظفل ندیشورف هلی كناذ یردصم

 هطيس إلا ت تاودالاق قس ام لع ردمهذ تادا هح وْفع عم

 ها صااخو dl : تسیفاص هع طق داصز ۳

 صااخ E ( ناص ) یدک هدننا اونع هعبار هع طة لث ) هعطق داصز )

 تی کضزاا تاودالا ی قس اک دطب ر تادا ( تسا ) شوگعف دن

 ردرالعتسم ید هدراشنا ردرای رع ( صاخو صلاخ)رهاظن غ( كاب )|
 ٠ ه طف ر صاخو صلاخو اب و قاص ندداص فرح نعم لصاح )|

 ۳ دعقاژ صا لا صاخ هد ست صعب رد هعطق د وخان

 ى



o 

 1 ی ارنا کارا تو ع ۱
 نهم مه همان تك هل رآه هود مص»*نیغو تون ون )

 یھ كن ونو یرسک كن هدودم مع( هم )رووا قالطا هنجاغا

 یرسک لن هزمه هدب رع هنس انعم كيرا یکوغن هلبا هبمسر ءاهو

 ردیسا یو ولآ هدیسراف رارید صاجا هلبدب دشت كن دودم میجو
 < سانش هیوا مه هب هثسا نوزوا یدنبد زارد #

 ر دهان وڪ يبا قم هنسانعم لب وط هکنزوا هلي رسک كلاد ( زارد )
 یي اسنرب وزا نکره هک # زار د هاج تشکر اس وکت ( تیب ) رعاش
 یکلیوط صانش هلی رز هه كنونو كن هم نیش ه دی رع * زارد

 یکرات رولک هد هتسانعم حاغرا زارد یجد مهر دلمعتسم

 ¥ ردفدارم هلیاروژ نالبیدلواغورک و
 نزو هلبا هبج» نیغو یر هم كن هدو دم ءارو كن دیسراف فاک ( غورک )|

 یسودرف مکح رارید بذکو روز هدیب رع هنسانعم ناب یک خورد هدانعمو
 ۷ ناشکرمسرب تسهاکزا غ ورک ٭ ناشنرب نیرب نز یرکید یکی ( تیپ )

 + صارح یس دمه هپ یاب ید نرغورد
 هنس انعم صارحو یاذک هد زرع ر دیک فصو ( نزرغورد )
 قشعب رکا #* نچ رازه لک خاشرب هدش نزغورد ( تب. ) یناعلاوبا

 تیب كن هعطق یی دیزوتواوید نالب غورداریز # شاف ددرکن یرب تقادص ||
 تس كن هعطق یش نوا هدلاح ینیدلوا یبکرت فصو نز رولک هدننمان|

 يک ب اذگ هدانعمو نزو هلی هلمهم ءاح ( صارح ) یدک هدنساخ
 هک یکدمجیدنید هجاص نالوا قحروقوکی #۴

 جاص قحروق هلیعص كنه دودم هسراف فاکو یھت كن هقوق ءاب (وکت (

 | ممجلاف اذكر اريد دعج هلبا هلمهم نیعو یعق كج هدیبرع هک هنس انعم

 دقورس * یوموکنو ےشج هیسراکنیا (تس )و رسخربما یریکناهج كنهرفو

 ردب ورء هنسانغم یوم قلطم ه دیهاربا زربم هنعس و * یوکوکنو یوروکنو
 < صام جاد هی هنسن قجالوب لبق هریجید و

 لی دیعسر ءاهو یخ كن همت یازو یرمسک ن هدودبسراف مج (مربچ)
 اراتوط یراهتسن هدرخو رازوب لیق هلکنا ر دنلآ رومترب هک هنسانعم هر سن
 < هربحان طخ نسح رد هدوب ( تنی ) یمظن رم رارید صانع هد رع



 ۳ هک ۳

 ۱ ]| یرلقدلوب لیق ردتلآ مسا هدنناذ ( صا ۶ ) هرجا كاپ هدرکور یوم

 تح هنسانعم قلوب لیق صغ هلیحف كنون یردصم رد هنسن دوهع»
 ردنوهد)وب ليف یرا کحدرد هصمان هب هطشام

 ۳1 انغنعی یدلوا كلنکنز هعد یرکناوت 9

 هدنرخآ كنطفل یک اوت نک هدننمان تیب كن هثلا هدعطق (یرکناون)

 ژربد انف هدسرع هنس انعم تالنکذ هلا هیردصم هیت ءاب

 < صاصخ هدکلترکوز ےھرونید هتشخهدرکوز

 یتف.كن هبقوف ءانو ین وکس كن هبج» نشو. ضف كن همه ءاخ ( هتشخ )
 سالقا یردصم ه ديب رع هکردصیصخو سافف هدب رع هلیا همسر ءاهو ||

 مهسفنا ىلع نورت ود و ) یلاعت قح نح ر دیراظفل صاضخو هصاصخ و |ا

 ردب وص جد هتشخ هلبا همم ءاخرسکردشهروس (دصاصخ مهب ناکولو

 ا جودو ےک روند یک لو هه نوش ب
 هدیاتفج میفسو ج وعم هدیب رع هک هنس انعم یرکا هلبا جو یف كفاک ( ےگ )
 | لوا )رولکیخد هیاضعم جوا ےک هقشب ندنوب هلفلارسهکز ید یرکاو همکیا
 هک داف ثلا )رار د یخ دزکه کی سانف لوشرباینأن)رلرید صج هدس رع هک ج رک

 ردحوعیس الث ردیب رع ل عاف مسا ندنبا لالعفا ( حوعم)روغیرکا یمااا

 < صارتاو ندرک تساز هک ایرغضوط ید ۱

 ررید موقت و بیوصتو صارتا هدیپرعردنکع ردص» ( ن درک ت سار )||
 ) ندرکر) یدک هدنسماح تدب كن لوا هعطق ود ورغوط تسار هکنوح ۱

 لاسعفا ( صارتا ) یدک هدنتمان تیپ كن هعطق یاد یک ود كتا]
 || ر دناوص نغم صارت هایم كب هیقوف ءان یسیئالئردبرعردصم هدننزو]ا

 هک هدانعءوا شا جک جد لات یدآلیز #۴

 | بوقاط هقب راغ ا رلکجوکه کل هی مالو یف كن هدودع نفرد ات (لا)
 شک نرم ار مطا د ! هتشا ررید حص اکا هدیبرع رارانب وا بولاح

 ه دنم اقم یتعموب نالوا رظن *دبسر هدرلتغل هکنوخ ردن دظافلا یکیدلبالحو

 هنی رب رب یکل ب ز نکردیا صقررلصاتر هکر دقبط ك وکی کیا ندجنرب لات
 ردترابع یلاشا رد جد هراپ راج اکا هکراردیا كنهآ هلوصوا بوروا

 فورمو هک كنج برعم 2 ی دمه یداروک جم رسصت وید لیز هژلنع

 || حص نکل یدلروکب مس هتوید لب ز هلینیع یدنلوارکذ ویدوهل تلاوژاس

 + «دننج ول



 یت وش كنيماظن ج” ردنا EE یفشک هلرب 7 ه دنعح

 دز یم كنح نیه اش كبڪ صقر # درم كنه بت ز اب طب هر

 ٭ صاقر مه یدلوارکب زاب هیانب وا هک كج رک )0

 !یعجوا یرکی وید نوبوا یزاب هکنوجر دلعافمساصاقر نعم ( رکیزاب )
 بکر تاودالایفقبس اکر دلعاق مسا تادارک ی دک ه دنعبار تب كن هعطق

 تل عن نان ناف
 ی درد ا رجالا نیش تچ ی هعطد و ییعد

 ر درروصمو نوح هر ڪڪ

 ۳4 صاوع نیتسا رهوکر ولوب هدنګا سوی

 بسانت ماسهیا ندنتعنصریظن تاعارهیخد مهر دراو نسح مانهیا ہ دنوب
 ردبساض هنیربرب صاوغو رهوکو رم هکنوج رد راو یون

 ٭ ضارغازا یھت هنیس ناو داضر د هعطق #۴
 هعطق وبدوفوا (ناوخت )یدک یلثم هدنناونعلوا ٌهعطق (داضر د هعطق)

 كن هعطق ی دی یمرکیوید سکوک ( هنبس ) یدک ه دنس داس تدب كنیوا
 یدک هدنلوا تیب كن هعطق یخ ةر ق وید شوب (یهن ) ی دک هدنشلا تیب

 یرسکو یضف كەر ه (ضارغا ) تاو دالا ن قس امک نییعع (زا )

 دوخا هلوا یعج كضرغ هلبا هجم نیغ ه دنتروص حرزپو لا « دماتعوپ
 | ان دیربعو ن دض ره ضرع هلبا هلمهم نیع هلوا ىج كضرع هليا هلم |

 || هنسانعملام ند هعتما راسو ندرتاندو مهاردو هنن نالوا ضراع هاتفا

 : هعسل ضا رعا هکر دیلب اتم ره وک هد هو .ه د هیمالک تک یخ دو

 نکب وزا كنب تر # مکح تالوعم هد نمزاونشب ی تالوقمو

 * عو فیکت تقاضا ناو یعمه*تالموعضوو لاعفناو لعفورهوج # مرح وش
 هدلاح یتیدلوا یلأخ ندضارغاهتیسوقوا یب هعطق هدنعحداضیعملصاح |[

 6 ضامرایسیبرع یدلوا نتخورفا قاب # ۱
 شنا نوسلوا عار < - هنساتمقعاب ر در EE كزهرمه (نتخورفا)

 عارج# یون ماجوتیشع شنا ارکی ش (تبب )یدنجلاک نوسلوا |
TEETER ۱داماو ضامرا هدننزو لاعفا  

 ردقاعتشا ذخ ام ید كن ار صر یال كضامرا ظعلراریدلاعشاو |

 ۱ ٭ ضاعا مهشکا شّشخر هدیسدقاح كکشعش 3



 ا هقاح ك شع هل بقال ا بچ

 1 ار هنسنرونم راس دمه )ری د ضاع لا ن تهدودم ةر

 : یا جر هدنلوا تیب ك: هعطق یی درد یر کے کر ارردەد هنس هقروا قرب

PETE TERE 

 هضا رو هدب رعردضا لاری رک ید تور هر د

 میکتنردعیاش ن نزو هتسانعم هه و هل صف هدس رع هلاعد هاعص كناف هنافرید

 | ر درالم سه هنب زنم ی دنپ رق هراسکیدنقص هراصع یدنرسو هساک

 دک ضارتمییعب هنیدآ ص قم یدنیدودراک 4 ۷
 ۱ هکص قم هلی ۰ هلم کن هدودملادو یوکس نرو ی ك ەدودم اک (ودراک)

 ۱ ریسقن د هل دیس یعوش ه دیری وم چو صقع رر ضارقم دی رع

 هنس انعم یککچامرخ و دراکی ج ذمه ردمزالیرسک كم هل زع ن هک یدنلق

 رولکه د هتسانعم ید رف نافیح ن دصهمو هنسانعم ۳ شوا تابو

 ۱ < توشر یم هراس ر دیغب دلآ نروک ا

 توشرییععهراحنزوب با هيم "ر ءاهویر هغد كارو كت هدوددم نیس (هراس)

 شوپ رس عونرب ررکرودنه یخدمهرد هندن ینیدلآ كم دآ نروک شا نعب
 ۱ رولکهدهنسانعم بارک هدرب و هنسانعم هطوف عونرب رونلشا هدناتسدنهو هتسانعم

 ٭ ضارقتسا شبا ن قلآ جد وا مه كشاب ضرق ٍ#
 هلفا کو یر دف كن هم نشو كن هدود# * .دحوم ءا ) كشاب (

 ر دن دان تاع یر وپ امل اغ هلغلوا ه دیدح تغل

 دک بیقر ه دانعوا هر دکعد E هدید ¥

 ی قرق وب دزوک دید هکنوح .ردلعاو سا هنسانعءبیقرهدس رع (نابهدیدر)

 هکرلاتاودالایق قساک ردلعافمساتادا ناب رو هدنرساع تاب كن هعطق

 نایت ور 4 روا کد هک ناب هدید دز كلاب سس هوک نآرب (تس )یلالح

 ٭ ضابعاو ج ولک یدلوا قمابق زوکی جدیه
 ان رکاب د وسەك e تویرهعص تا هدودم مالو هبساف فاک (جولک
 هدننزو لاعقا هدس رعرلنوب ۲ نراتزوکشد داتعم دوخان هلوا تراشاینحا

 نينا هدیشک# مزب ناردنا یولک < ررر د ضامع

 ا ا وبا نشی دارشو



> 
 یخ كنار زر هکنوج رارید روطاهدیب رع ردلعاف مس هنسانعمی اب (نابزر) 1

 زربح د یف قسااک یت وبح زوا رک ترا نم ها دم یازو

 | ردي رع هنسانعم ىس عابروه ال نزوب (روطان ) ب املا س داس یف
 213 < ض ابر ج یکه ضور كد لاب هاب ۶

 | یازو یرسک ل هدودع مالو یخ كن دو دم نزا 54 لاب 0

Paضار یعجج رارپ د هضور ه دی رع هک ن اتسب و هعغ اب هلنا هم  

 رارید ج د رل اف بو دیا بب رعت یر وب نم ظفل ىج د مهر ولڪ
 + كعد لوخو ناشاد هکن ىدلواقلقاص

 كیا هظفاحو كغزوكو ققاصردیکر هردردصم هل نوکس كنه (نتش ادهکن)
 كنو e) ( نوح رر د قمارسلا هدیاتفح - هنسانعءقلوا هرزواتربصب و

 هتسانعم ك زوکو قاب هل , راه ظا كاهویخف كنەدودم :سراف فاکویرسک
 تس كن : هعطق دي نواویدیعوط ناشاد هیانعم وب ید هکن هلیفذح كفلا

 هننفاحتیتعم هليا مالو ینوکس كواوو یت كن ديچءاخ(لوخ )یدک هدنسداس
 +€ ضاضا ٠ هاکانهدیدآكرپ قجاننص تبع

 یدیا هاکهانب لصا تست او ضاضا «دییرعر دناکم عسا (هکاب))آ
 تدب كنهع طی :رکسنواهیااه راه هکوچ یدنلوفذح لو ءهافینضت

 قس اکر دناکممسا ت تارا وز سر ا دناغفلندیهاتپ نیک هدنعباس

 عهفافر ورم اضم ارم ک <( شانا) کر لا تاودالاین
leشمه وا صعیخد ندیزمیدنید هک  ` 

 RR هک هل رب ووو جم یازو ضف كيم (ندیزع)|[

 ۱ f تی ( یزوس مک رد صم ۱ ن .دفعاضم ۳ كما ||

 نیک نح تب تب یاتناهدزا |
 هر EE ۸ ۳ ۳۳ جد 9

 و دصم(ندروزفا]| ۳

8 



 اا

 تار
 هکلب ر دلك د نوعا ظفل نايا ٥ دز وب (ورف) ر دطوبهیست الث نام

 یدک هدنحرش یب اس تبب كن هعطق یمج وا رکی وید ی اشا ورف

 ی دک هدننمان تښ كن هعطق ید رکي ويد كا (ند رک )

 شاهنامه نتشرف نردافیدید 0
 هنسانعم صاهناهدننزو لاعفا ه دیب رعردردصم هلک کز هدر ه(نتشارذا)

 تسنیم ناف مراطزا یهاونی هج (تی)یدعسعیشر دوبی

 < تنا ناسآ ییا ةدابند یکتا برات دز نتشاذکب رهب زا سب |

 نم یا دب داضااب ملکتنم حصدا ا هناکردس رعاضحیج زمرد هجرت

 ردصوصح هع داضاربز یدروب تر اشا هنش سش تب دح شبرق

 < ضاف ا انل نی رادب رهالالهس #۴

 ردیح رصرغ ( ال )ر دیم رصلوعفم (صالا) ر درها ندلیعفت (لهس)
 دی رش مسا لنیلاعت قحیکب اھو «دانعمو نزو (ضایف) ردادنفرحا
 ه"طارفا دح تسیوخز هک اطرد هعطق ےھف اف
 تادا ) هک ) ی دک ه دنناونع لوا ةعطق ىلثم ( اط ر د هعطق )

 بوخ هکنوجر د بڪ م ( تسییوخ ) تاودالاق قبس اکر دطب ر

 هرو نم ایت ءاب ی دک هدنسن ان تب ك هعطق یصنوا ويد لزوک

 |( دم ) ةبڪرلا تاودالاق قبساکر دطب ر تادا تسا رد هرر دصم

 : یس کیف عج ردفر ط تادا هح ونعم 0 دح وم ءا ودا

 طع رشت دض ( طارفآ ) تباغو تباھ ی عع دح ةطیسلا ت تاود الاف

 ر دطارفا هدتیاغ ه دک الز وڪ هعطق «د اط قرح ییعم لص اح )

 46 طارص هدنسدپرع شمرونبدراجنه هلو | ٠
 عج هی ارو یخ كنة دودم ےج و یتوکس كنور ی تنام (اه)

 رڪ د راجهز (تبب ) یاظن حش ےھلو و لیسو طارصو قیرط
 نابلوا تالشبا هدیاحالا هفت * موب زر نار دنا 7 هدنامورذ * مورب دار

 ات ل درب رار هژ ول بوفح ندلوپ ۳ كنهرف هالو

 رول ڪڪ هد هنسانعمسورو بولسا ازاجو زرد قاق اکا هدیکوت هک ضوم
  طاطشو یرود *دیموهفم هد قلقازوا مه

۱ 

 هیر دصم ءاب دن رخآرود ن هک هدن ءدار تدب كنەعطق یر یرکب ( یرود)

 1 ن دفعاضم ردردصم هليا هم" نیش حدب هديب رع ةا ام اک قلفازوا هلفاحا

 هک طاطش



> ۳۱ ۲ 

 4 شعاهفولهو هلب یساف كب كلاتص# زرد دعب و طاطش
 هک افصاق هبا دیس ءاهو یخ كيمو یوکس كمالو یت كز هدحومءاب (هلت)
 ٭ ناڪ كلاخزادناد هسوکه ح ۱(تس) انالوم ترضحر اود شی ز هلی
 كن هح وتفم مالو یرسک كناه هدس رع # نادناد کشروخ كاخزا هلب
 د کز ژا هد هداعسلا حاتفم ( هدناف )رید هفوله هدننزو هرونس هلی د دشن
 ضب رعتوید (قنام اهلنک ةفوله ) هدنمح لع ترضح هپ واع» ترضح
 ۱ (ادکنالا ج رعال ثخ یذلاو) هی هب واعم ترضح جد لع ترضحرط دا

 کنم وا یاست نمر رادان باوج پارشا زہ ا شا رکود
 4 طانس هدانعموا شیر كنت یدنبد هب هسوک #۴

 وللاعص راط رد کر فصو ن دنلیق مچ ٥ ها( شیو كن (

N RCEیب نوا ويد راط كتت هکنوج رد هيفرع تقیقح  

 كن هعطق خت جوا یللا وید لاعص شار ید ک هدننمان تیب ك د هعطد

 راربد طانس هلا ن نونو یرسک كنيس هپ نک رس روک هاب تاب

 ر د حس وکی برعم یت > یدنلق هجرت عوبش هکر ردیسزاف سد( هسوک

 + قانعخاد رولند ینارف هعالوق هرق

 یراکدیدقالوق هرف هلبا فاقو یرا هڪ لنوو كن هدودم ءارو کنان (قنارف)

 هدفارطا كن السرا اعاد هکردلوقنمو رد قانعو هغت هديب رع هکناوبج

 راکش ینیدلاو رتسوکراکش بولوا زوغالق هئالسرا قعد ردا شاعت
 سوساج ارربش قنارف ( یورو ارعا مکه روندیا !دعندنس هلّص

 رش IA هک دنکیم یدیصوح ٭ هدوک یدیص ار ربش هشرہه ۷۴# هدول

 ردطو ضم هلا نونو یعق لكرع (قانع)ربس دوشیم قنار و شدیص نازا

 طاطع کن ایژریش رد هی نالسرا يريا#

 رولک هدنعد اس تدب كن د هعطو یر قرف يا نالسرا ( ریش هکنوح )

 یعع هلدا نونو یر هصق كن هدودم 2 در ءاب و لر هسراف یاژ ( ناب ,ژر

 هلدب هس راف یازو رولوا عفاو تفص هورس در بیهمو لا یمح

 هديب رع ردنغل جد نب رغو نارغ هلا ار هثلدب هبنحتءابو هليا همم نیغ
 (تس ) یمظنرمم راربد طاطع ندفعاصم هلع حض هدنماعم ناز رش

 ٭ ناولهد لب نآ زه هدومن # ناز رش وج نادي دما رد

 9 هلل وا عوض ید فوکرونید هنشوقکوا #



 هک ۳۱۲ ¥

 هد رع هکی شوق کوا هلی افو یم كن « دو دم فاکح ( فوک)
 ) تس ) یرضق سعم زرد هماهو عوض هلنبعو واوو هم داض مق

 فوڪ رعمو یوأم چ ترادن ٭# شرابد ردب : اک ندو ازم لاج

 اولو ردوا مهرگنا بش یدآ سارق
 میک تن راربد طاوطوو ساشخ هدس رع هک رپ بش عع ( رکنا یش )|

 هاظ کده رد ٹمروہ ( لاجرلا نک طاوطولا نیل )تس وب یبا ماما
 ويد ھچک بش : هکنوج رولوا یخد ییکرز فصو هنسانعم یعلوا راکشاو

 و هاکو شوکس كنونو یعف كن هرمه رکنا | یدک هدنعباس تدب لا بنات هعطق
 ۱ 73 صا ندنظل ندی رکنا هلبا همم یازو یربسک کت هدودم ةسراف

 [ددردصم هنسانعم قلواراکشآو رهاظ ندي رکنا ردففحم لعاف م ہا دوخا ۱

 ۷ مهردفدا رح هب رکم زذ یسانعم هسط #۴

 | یاز هد هس ضعب ۳ میو یر هع كن هم یازو كناف ( مزف )
 ۴ 1 | زید هصغو هب رکه دبی رع هکه نماضعم هساط ردب وره حد هليا سرا

 3 8 ۱ 3 هک طاشن دننام هکلکوس ید ییاکداش #۴

 ۳: | هکنوحریدحرفو طاشت هدب رعکك غوس هل هیر دصم »ها هدنرخآ (یهاکداش)

 1 كنهدودم ٌهیسراف PEH س تلادو سف كن ه دودم همجم ن نیش ماک داش

 E یاکداش نیدیادعاهک (تدب)یتاهالم كانحر ذو رورمسم عع هلبا ممو یعق

 ِ 33 رد هدنلخادرسفترده بشد تادا ( دننام ) دنکی اک دنکی هر هر رک * دنک

 ۲ | هک ر دیک نوای ید درب
J2 ۳ :دلعاف ما ند_نطظفل ندی روا ہل ف كن دو دم و ءاب ( هدنروا  

 ر رد رصنو نیعمو نواعم هدب رع هک یچدران +
 4 طاسقامه شعا كعا ل دع هعد ندرکداد

 8 ام هنسانعم دوو هدنرو e دیک ردصم ( ندرکداد)

 1 طمح هدیدارب کلی روند و

 :هدودم واوو ینوکس كمالو یخ كن دود *دحوم ءاب ( هساولاب )
 TE قمقوط هلا همر ءاهو یز هقف كنتسو
 || ی ړکناهج كنهرف ق اذڪ یک طبخ ةد ص راربد ی د هنات

* e 



 کیر
 4 طابخمس د راموس یسیدروب كن نکا

 یکیلد هنکا هلباارو یعف كنهدود# ءافو یعط كن هدودع نیس ( رافوس)
 هک بلد راط رهو هنکیلدزدلاوجو رارید طایلتا مسه دب رع هنسانعم

 ۴ وت دوس> ناوخا *هناخز ن وړپ دياب ( تیب ) ینزوس میکح را ریدرافوس
 هنس انعم یر ک قوا همش ن دنوب < لج رد نزوس رافوست دشنرد ات

 تر طابخمس )ر ولک هد هنسانعم سو ڪو فورظ نالوا ندلافسو

 هنکا طابخ هنس انعم كالدو یدروب هلع مس هکنوج ردبب رع یناضا

 ردشمرویب (طایطا مس ی لا لب تح)للاعت قح مکه تن یکه را هنسانعم

 رد هعد براضا نع! شدز هغاعرواید «

 رضاحرعا هلبا همش نیو یرمکتاادو ی كن همت یاز (شدز)
 دظعآندیدز یردص« لصا ر در دص. مسا هلقاطا هبجه نیش از شا

 هلا ندز هحریدتتوبر دن ر طا نایک * تو هدرلتغل ابلاغ یجدوب هتشا

 م هذاأف رد هنسانعم قم روا ندیدز قمروا ندز قرف هدننايم ندیدز
 < طابه یک نربنل هلغ اغوغیدلوا

 قاب رق هدراتالو مزبو یانلرق هدناتسک تیعجو هللغ نیم (اغوغ )
 ۴ وا يهو ورت نک نکش اغوغ ءافوغ هش (تبب ) ینزوس مکح لرد
 یرسک كناههدب رع # اغوغ دنکشب نورب ز نود رکرب شعتلا تانب

 (نوطلتخفا رشکلا ساللانم افوغلا) لايو رارید طابه هلبا هبتعت ءا وا
 ر دسولعم كمعلخ هلج یتعمول رولک هد هنسانعم هماکنهو هب راح ید مه

 یک اضوغ هلبا ارو یھ كن ه دحوم ءا و ین وکس كنونو یھ كمال (ربنل )

 ردروطسم وید نی ریشو هپ رف ع ه دی رکن اهج كنهرف هنسانعم هبلغ
 + حور لدرولکود مکشا ؟هرطق ند هدید #۴

 ردامعم هدنقحیعسا ورا مطان عارصع یکححرا ور دوه رح

 هک طابنلسا نس هديا ندمل د نوخ یمعسا #
 هلماط ( هرطق ) رولک ه دنرشاع تبب كن هعطق عشب قرقویدزوک( دید )

 هغطق هد یاب زوک اشیا )ردا جد هدرلاشنا ردس رع ۲

 تبب كن هعطقیم دی نوا وید باق ( لد )یدک هدیرشأاع تدب كن هعبارا

 |یزوتوا وید ناق ( نوخ )مان نەم ( سا )ردمولعم ( حورح )یدک هدنشلات
 جارح “| مع ( طاتتسا) افلا یس دق (لد) یدک هدنعباس تدب كن هعطق



 ۳۹ و

yrزولوادج هیوا بلقو بیکرت هلا جرددارم مد ندنوخ هدعب رولاق 0 ِ و و ی ری  
 .تلقو تیکرو دافتناو طا ساو یدارت ن د هب وه2 لاا هدنول هجریدعنوب

 لدنوخالثمردنکم ه د هوک هعسا یي لح هدنوب ده )ردراو یرالج

 ب ولکود هطن ندنلوا عل هرطق ندنس هدید هلس هدعاق دافتنا لتطء)

 هکرولاق لدنخ هرزوا فرح ترد هجاوا طقاسو حورحواو ندنیلق یدبه
 هکنوحردددعیکیا ناسفطیخد دڅرولوا د دع یکیا ناسقط هدلج باسح|

 واسم هدیاس> یهو لی هدید هکر د یهو یصلخ رد دمت رب یت مظان سا 0
 ۱ ردرلب

 اراهنستیلاثماو طاقساو هراعتساو داوا ند هر وعملا عا هدنوب دلو هل وب

 ۰ یهجو كصیصخت ییرشآ هع طقوب یاب نما ر ضن مظان لاوس )ردراو |
 KK هززوا لوق ینیدلوا زوّفط یرکب زره هد فورح باو > )ردە

 1 فص یفصن TE نیعاط فرح

 3 ا ر ریوی جد تاییالاثیحن ہو ردیقبقح طسو
 7 ۱ ۳ ۳۹ وا قیقح طسو فص قصو رولوا نوک ےل وا قیعح طو

 :فرح قلا یند قلا مالو دادعت یار > كوورح ياسا تاوح ) رولوا

 ید یدعبا ام یکی نیدلوا فرح رک زوتوا ییعام كناط هدا ناسخ

 دولوا شلوا ی ینیقح طسو نیعاط هدنروصو هتشا رولوا فرحنکسزونوا |
 د هجابید هرصانع عیابط یکه درفنم فور رح یی هحودرم فورح ی دمه

 ا داوا هرزو بوک هسنلوا مست ۵ عمق و يڪ دک هد :> رس دا

A ۰کد 2 3 ران و  

OL eG 

 فصنف صن لاوس ) رولوا قبتح طسو فصل .فصد هحردقت وب هتشا

A. 1 فصن فصل باوج) یدّملوا راتعا طسو نیع ه دی دنلوا را تعا نوح ِ 

۱ E ةناک هلغوا یرزخوا هن "قیعح طو نیع رول رم 

 .مهفاخ ی دليا تناعر هنوصم . 9

 ۱۱ FE ۳ هک دانا نیکنر هبشارهاظب هک اظرد هعطق $

 اگر بر تا( ( یدک یلثم هر "دم طق (اطرد دعطق)
۳ 

 س
 هه و

=“ 

4۹ 

2 

 سس



 لب رک كن هدود# هج * نیغو یوکس كار یف كن هزه (ن دیشرا)
 یازو یه كنهدود# هيقوفءان (م دب زات) روهآو بضغو شخ مع ردردصم ۱

 ٩ ظاعنج هلب وا یهولب وخانفیداو !شنمدب# ۰ زربد ظاکناآ

 جد رب ی ےظانرارید انف « دنماقم ونک یرفک آ ه دکل ام فارطاو دا ومالا

 ارد شور اکی هب( تی )ی دعس بش رد برح «دیرع لادجو ۱

 ردزاح ید هلا هروسکم ءا * تسرف ناربش دروان نارب نه # تسرف

 ۳9۶ 9 تی

 (نیگکرممه) یکردردفرظ تاج نو ۷ ( رهاذخب ۳ 11

 ردب رع طظدا | مج ( ظافلا )یدک دن د كن هعطق یی زوم نا

 ولطاعاا نيڪ ڪر هلج هدرهاظ هک دعطق هدنتح و

 ٭ ظاکن ہ دیزاتو ندیغرا هکعارمن مشخىدنید

 هلبا نون ه دد رع هک هنسانعم هلعو لرکسو كمت هلب رک ب هدودم چم

 ل٣ نیعو یفوکس كیوویعف کوج ه ديب رع قلما یس (شنم دب )
 | وتکو اف هلبالادو عك اهدحو ۶اب دپ هکنوح زرید ظاعت> هللا « دودم

 هکر ه د رکن ناکینوترپ (تبب) یدعس حشر دیظفل كیئیلبا قم هتسانعم
 ٭ تس دبنکرب ناکد رڪ نوح ار لها ان ٹر * تس دب شدا

 یدک هدنساخ تس كنهرشاع هعطق وب د تعیط (شنم) یدلوا عبأت کا

 یدنلق و رج ند هجرت هلیسح یعوبش هدیکرت ردسراذیخد (یوخ)

 + برح ردفدارنم ش شدرونید راکی هکنج #
 || كنج یتعم هلبا فاکو یوکس كن تح ءابو یف كن هیسر اف ءا (ر اک )

 ٭ ظام لیوا مه ن دیربتس یا كنج یج د ل
 هلبا نونو لادو یر هرمسک تل نتدودم هه یازو هیقوف ءاتو كنبس (ندیرتس)
 (تس ) یراح رکاشرارد ید ظام هدس رع و دانعو كنج عب رد ردصم

 ءان (ظام ۱ تسیهلبا*هیام شددیربتس # تسهنت شنادز شناجهک سکناره

 یوعناویف اذكر اريد موقلا ظامتردس رعردصم ندنباب لعافتهلب هبقوف تان

 | 4 ن دش زارع منع و

 ا هعطد ود ینا وا رادبب هکنوچر دیک مر دصم (ندشرادب )|

 رول ک هدنسداس تس كزدعطق یصحسب ! قرف د (ندش) یدک دنا تس

 هک ظافیتسا شعا ه دانعموا کج آی کی زوک ۴

 لاعفتسا برع هدنماقم ندشرادس هک جآيکيز وک و هلکا نعي



> ۳۱ | ۱ 

ESجد هدول رد  HOD۱ رد 4 ر دراو  

 ۱ ۱ + یار برد هع د قرابو هدنزورف مه

 ۱ ردلعاف مما نت خورد هل را هءع كن هدودع ءارو كأف ( هدنزورف )

 ۳ :لوا) ر د هام یکیاناخو رفهکنوچ هنسانعم قره هدحوم ءاب هدس رع

 ۲" هد اوا تروص یتالقتس ن رکا ارشو عج قم ینان) ناعلو قورشو قور

 1 تروض ر واک دنزورفو دزورف هبا یل یا كنه ءاخ هرزوا سابق

 الوم رول 5 رو دشورف هاملادیا هيد ګه نيب كااخ هرزوا دودش هد هات

 7 مجد مهو یوق نطابشد ۷ موج ه دنزورفوح شب اه طن (تس ) یماح

 3 | . . .هعظاوش عي دتیدنید هنسهلعش كشنا#
 ۳ ۲ .لنهمضم نیشو یرسک كن ه دحوم ءابو ی کن هیقوف ءان(شدت)

 ۲ 9 زربد ظاوش هلا چم نیش هدر رعردر د صم ےسا س انعم بات ٣

3 

ٍ 

4 

7 

۳ 

۲ 

 دیار سما عابر دمت هب كفر یو ]ید

 | رددوطسموید ن كنظفل شب اته دی رکن اهح كنهرف ۴# سوح

 ۹ ه هلی وا م وتکم ید هتفهز یدلوا ننلرک

 3 ۲ تیپ تدب كن هعطق یدرد نوا ( هتنهن )

 1 1 ۳ e ی ه دس رع ر دل وعّهم

 کاخ دانعم وا ندساپ هکعا ظوح یدنند

۳ a 

 ۱ حشرولک هد هثسانعم تبم ا زار > ی دہ كعد ران ھلعش نع

E: 

 كن ه دو دم نيس و یعق كەد و دم ٌهیسراف ءاب(ن دیس اب )

 | زرد ES E N دّسرع یایهگنو ظفخ قعع ردردصم

 0 < ند نان اتش و ا د وبا شد ۱

 ۳9 ندنظل ن دساتش هاب رسک كن همهم نیش (ندناب اتش)

 يک یرلک دید هل هدنمزال نرد لاسا «دیرعر دیدعتم

 ۱ رو هک آلت تب
 أ لاعفاو لی ندنباب لیعفت 8 لک دی د لاج ندنیاب د لاعفا هدس رع ییعب

 ۱ تس او وک راو | هليان ون ندبات

 7۳ E اوت كن « دود هبسراف فاک ( هراوشوک )

 شوکب  هراوهاش ردوچ شی اهن (تبب) یمطن درم آرد طرق هلفاق

 ید ید راو شوک نس هیعسر ء اه # هراوش وکن وج درکه زو آ

 رک



۳ ۳ 

 نوسلوا یسایرک هنسانعم نوشرا هلباهمجیازو یتفكتهبسراذفاک (نک) |

 × عارف نابیرکردرس درب ورف ( عارصم)یناه ردردصم ن د هماع لاعفا |

#۶ ۳۱۷ 4% 

 < ظافلاوب ر دینکلال هک غالوق توط# رک
 ردراو تفا طله دنطابتراهلوا عرصه كربخا ع !رص م وپر دی عواول عج(

 «٠ عاهنلاطیخزارهمنوجنایعو نیعرد هعطة
 شنکو فورعم فرح (نیع ) یدک ٥ دنناونع لوا ةعطق (رد هعطق)

 كن هينا "هعطقوبدیک ( نوح ) فورعم ( نابع )ر د هی انعم مثچ و
 یعع (زا ( یدسک هد هساخ لواود نک( رهم) یدک « دان تد

 حر یاعت نح هك صیایعع (عاعشلا طیخ) ةمدقملا ف قس امك زم

 دوصقم ه دما موب ی در و ( دوسالآ طیخا نم صبالا الا مک نیب

 هدنفح نیع هعطقو ییععلصاح  رواوارهاط ندانعم لصاح ینب دلوا هب

 نالوا رهاظ دد عع صبا طرخ نعد یکش نکن دضییا طبخ ه درومظو

 ردراورل هنسننالوا رهاظ راسو شوکه دن ګا هعطقو هکنوج یک شنک

 ٭ عاب یدلوا هج رع یسانعم یدنید وزاب هلوق
 رد هنسانعملوق یا یک كنهدو دع هی ازو یعق كنهدود«هدحوم ءا( وزاب)

 رویدعاب هلن اهدحوم ءا هذ رع هحارق هدیکرت هک یسالاب فرط كلوف دمه

 درکه جرار دوخ نیيس دعاس * درکه عب وزاب دالوپاب هکر ه(تبب )یدعس حش

 4 عار ذر دق دارم ےکردکید نوشرا ید زک

۳ 

۳۹ 

۱ 

 لوا)ر ولکخد هرانعم ترد هعشاب ندنو زرد عار د هد رع نوسلوایراج

 هدنزراک وصرنک اردحاغارب یتا ) رولوایبکرت فصوو رما ندنطل ندیزک

 ردفوا عولرب عبار )ردتالب عور ثلا)ردیورمقلوایچ دیباعا نوغلياو رتب

 هک عاعقاو ع اتقا مهو ندیماشآ كما . ناکیورپف
 كکا اقطمر در دصم هلب دم كن همعع نیشو كنهرمه (ندیماشآ)

 ر دصم ندنباب لاعتفا اعم هدیسکیا رارید عاتفاو حابتقا ه دہ رع هنسانعء
 ردم ییعفلا نیع كنب رب هدحوم هاب یلعفلانیع كن رب هکر اوردقوشردرلب رع

 + عالتنا مه روئید ندرب ورف یدنید هغوي
 هنسانعم ع التبا هدننزولاعتفا هدب رغ هک قغ وی ردکی حردصم (ندرب ورف)
 كن هعطق یعچوا یمرک ویدیغاشاورف هکنوحرولکهد هتسانعم كعلیا یعاشاو

 هتسانعم لتلبا هلی كت هدحوم ءاب ( ندرب) یدک هدنحرش ییباس تنی

 ڪک

 3 ز 9
 ا



۳۱۸ ¥ 

 هک نانلوا داجما یکی ث دحم و ادیب ون ی دلوا
 || قرفوبدیکی و هکنوجهنسانعم ث دح *دننزولوعقمممساهدیب رع ( ادیب ون )
 ك هتعیاب و یف كنهسراف ءا ( ادیب ) زولک هدنسنات تد اوا

 محشر دناهن یلباقم راکشاو نشورو رهاظیعع هلبصف كنهدودملادو ینوکس

 تسناهتمدرکیدو ادیپ ید *تسناهجقریاملاوحا تفکب (تبب )یدعس
 + عارنخایه كيا داحا ندرک ادب جد دل

 |بسهکنوج هتسانعم عارتخاو داحا هديب رعردنکم عردصم (ندرک ادب )

 یدک دلا تبب لر هعطق د یرک ود كعا ن درک افنا قبس دو

 هک ذ یک ك با ی شاد شنکر دشلوا دیش م
 هدیبرع هنسانعم شنک هلبالادو یرمسک كن ه دودم ٌدبجم نیش (دش)
 نازا تنکو دب ( تدب ) یسورفمیکح یک اکذ هلبعع كن همعم لاذ
 هل طل روخ ه دعب ٭ دیبس مندب ه درپ یکب دیآرب # دیش هدن ات هکح وس

 .ر دعباش ن دندرفم یک رھ نکل رارید خد دیشروخ بونلوا بیکحرت
 یدک « دنحرش ىل وا تدب كن هس اخ طق ییصفت یک هت

 ۱ 6# عاعشیعی روئید وترپ هغلثی دیآ هغشیا ۶
 هلبا واوو یعق كن هیقوف ءاتو ینوکس كنار و غف كن هیسراف ءاب (وترب )

 ]| ضابب (تیب )یکرفسا نیدلا فیس اموع هنسانعم ایضو عاعش هدییرع
 روخ هدد داوس زا رون وت رپ هاج # روح د بش ل د زا دوم ص

 < ق رب هدانعم لوامه شلوا شخرد رربد هکشس و

 نیش و وا كن هم * ءاخو یھ كنارو یرسک كلاد (شخر د)

 رلب رک( تدب ) یرصنع رارید قربه دیرع هک كشعت هلا ہہعم

 ینامجزا تسربت شی زا دنیوا # شخر د یاس زا تس داب شدناز
 رول واز دصم مساو ما ن دنظْفل ن دیشخر د یخ دمه ۷# ن ام ڪڪ

 ه عاملا یرظذ ن دیشخرد یدلوا قلراپ
 هدیاتفح عاملا ه دننزو لاصتفا « دی رعر در دصم ( ن دیشخرد )
 هنسانعم عم ال ره شخر د هام میکتن هنس انعم قمل اپ هدیکحر قم اشیا

 مه بیهزو ندین کاپ هفتروق یدنید م
 هتسانعم فی وکو بیهرت هدیبر عردیدعتهردصمندن ظل ندا (ندیناکا )

 ید ا تور هعطق ینزکس یرکی یدال دصم مسا کت
KET 
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 ٭ عابنرا ین امن دیسارهر دکعیا فوخ ۶
 هتسانعم عابتراو عورو فوخ هدیبیعردردصم هب رسک ك ناه( ندیساره)

 شیادخ ظفح هکی سک*ندیساره ناکراکتسز شدمیاببح(تبب )لیعتسا لاک[
 ی دنلوا لادبا هی هیتحت ءابواو یدیا عاوترا هدناصا عابترا * دمآ نابهاکنأ
 < یکلنآنیغ هک ندب رفیدلوا ,قیمادلا ۶ ۱۳
 نبع هدب ع ردردصم د رس ناد ودع انو كنان( ند اک ۷

 | # یارس هدض رف عبط نیرد ات ( تیب ) یاج انالوم هنسانعم رب رفتو 4

 زرد غادلاهدیاتنچ ٭ یاپ هل “تداح دنهن
  حادضت نی هغمادلا ندینای رف ید

 ردقن غلوب رربد عادخشا هدس رع کی فدلا ردردصم ( ن دینا رف )

 یدعتم ن دس رف نکل هد هسلا تروص ی دعم: ن دنس هفص ندس رف |

 یضفلب بک ندّسالب گر ذراو یرمظن كنو جد هدس رع ردمزال ندیناپبرف

 هتسانعم كس وڏا هرزوا یزوب باک | ندلاعفا هنساعم كمرشسود هرزوا یزوب

 لفغتالقرولوا ج هضد مزالیدعتلاو دعتم مزاللا هدرللح هلی وب صاح

 + ردسیکز سن كمنوتروا.ندبناشوب یدلوا #۴

 ]| درع هتسانعم كعروار دردصم هلنعص كن هدودع هيسراف ءا (ندیناثوپ (

 هنکاماف ) E E د نظن دیشوب هدنروص یکزسا

 افنا قبس اک ر دسوکعم الا سفن
 4 عالجتالاثم ند ناشکر دعمل چآ مه 9

 هد هیس نالوا هد رم دنع هتسانعم عاليا هدیبرع رد ردصم (ندیناشک )

 | ندنظعل نداشک الاغ ردعقاو لحق كلادو یرسکح كن هدودم# ن نون

 | منال یدصتلاو دعتم مزاللا ن هک افنآ هی هک اماق) رد هد تتروص یدعتم
 هرد هلو یدلنا ریست هلا ع الا ندنباب لاعفنا هاغلوا هرزوا یس هدعأو

 ددر رس ا وا ن
 #< عابالاو اضراب قیتحقطااعا

 ر دی رعاضح ردرسفم هدتب و هل بح یییدلوا ن ناز هس هعطق وب ۱

 ر دمولعم راظفل قاب قیالو ارس عع ( قیقح )ردرصح تادا ( اما )|

 ۱ هک خورف تسعطو لد نیعب نیغر د دعطق 9 ۱

 اساس ونک )ی دک هدنناونعیو ا ةعطق ىلثم (نیغرد هعطق)|
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 هنساعم شنک دوخا زوک نيع )ر دنوگا تفرط یف یتعع هدحوم ءار

 (مبط) یدک هدنشلات تبب كن هعطق یم دب نواوبد بلق ( لد )ردیپرع

 هسکرلا تاودالاق قبس اکردطب ر تادا ( تسا ) ردبب رع حارم نعم

 نعم لصاح )رول ڪڪ «دنشاا تس كندعطق و ويد قلن دی( ع ورق (

 یک شنوک دوخا رد رون هدنزوک كعبطو بلق هعطق نالوا هدنتح نیغ
 ردطت ره هنظل عورف هدام نسا لاک ه٤ ردا بص هدعطو ل د نالوا

 ٩6 خورهآ هبتر هجوب شیامن یدلوا شزسک
 روسکم لبقام هن رخآرضاح رها ندنظفل ندوم هلا یعصكيون ( ییامن)
 هي هبتح ءاب و ملا لواویتالبقتسم ندومن هکنوجر دص »مسا هلق احا همت نیش
 ۷ شیارزو بز هدوبربرد هک (تبب) یمظنرمر هدنامو دیاغ هللا دیا
 كيهو یخ كنه دودع همه ( غ ورحآ ) شیارف شنحرد هداد عی هک

 كنهرفین اذک هبلاع بن رهو ردق یتعع هلبا هج نیعو ىع كن هدودم ءارو
 تسود هک دنادن* تسود دوس غورمآلد دان (تس)روکشوبا یرکناهح

 رولکهد هنسانعم هدنافو عفو هنسانعم ییرجرادقم جده ٭ تسوکن ۹

 ردعفاورتسواو هرکصندار هدانعم چواوب هدر روعش كنهرف غورمآ ظءلو ن 2۹

 غ ومآ هراقو یدنیدےه هیولیوب نزوا ع هر
 نا هلبا همم نیغو یعص كن هدودمیمو یھ كن هدودم هه ( غ ومآ)

 رولکهد هنسانعم هماقو دق سفنو ةماقلاو دقلا لب وط عع لوا ) رد هرانعم

 خومآز * ناریشمدناردهزر درکب (یونثم )یمظنرمم تدیهوراقو ییعع ینان)
 ٭*ےہدو جانزا هاش خومآهک * می زا هوکر کره یاح دربکت * ناربا هاشراقوو

 ع ورا | كمرکک هزابجنو هزا كيسا *%

 هک ك مسا هلا همسر ءاهو یر هحصق كن همک*یازو كن هدودم بت ءا ( هزاب))

 اید كساب جد هواسآ جد سا مششراو اکو رارب د توان هدس رع

 ردروطسم وید هزرا عم هزاب هدالصفلادب وءردرافدارم هژاف ید هردناهد

 و هنسانعم كسا ىكەزاي نوک لیمو یعق كن هع اخ ) هزاج)

 لو و نارشزا (تس) یناعلاوباردب ورم ید هلبا هدحوم ءان هلدپ هبت دم هاب

 ءاحو # لاصو تسم دشنار تیم همشرد ۴ دک ترسح *زابجخ

 . | لعف هزابماخ ( تبب) راطع حش رارید یخد هزایماخ هلفلا هرکصند همهم
 | هدودم هزه ( غورا ) ریز سام نعا رسب یا # قو تسناطبش
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 ۷ ینشورام یا درودکسب زا دهد یک#مشناد دد رکن نشورو مزوس ||

 یبرب قرق وید نالسراربش هرکصندنوب * دوبن رشارم تګ رولکی ردام هعآ ۱

 کشم
 نابلغ هد هدعم ماعط هک كمرکک هلا هه نیغو هلمهم ءار محو

 ندهدعم م بودیا تک رح یضراع میر هدقدلوا برق همه ںودیا

 ررید ءاشج هدب رعردادص نالوارهاط

 ( غ وش هپ هنسنزآرونید شم راق غیمآ یدلوا # ۱
 هلا هه نیغو یرمس گل هدو دم بو ی” كنهدودم زمه ( خیمآ )
 ٭ ین شبھام هک شفکت سم ( تبب ) یناقاخمیکح طاتخحتو هتنهه نعم
 (خ وش)رولک هد هنسانعم ترشابمو تعهاحیدمه * غیمآر هوک ب یھامر
 لبلق یش عی رمح كدنا ییعع هلبا هم چ” نیغو یم كن هدود# چ نیش

 4<نیدیا نشور هلندیآرونید ییانشور لک
 اضو U هع لوا )رد هیاسنعم کا هد ءا هدنرخا (ق انشور

 ۳ 9 و .EN ك

 ایض یذو عاعش یذ نع ین اث ) هسرولوا هی ردصم هیتحت ءا رک | هنسانعم
 كن هججم نیشو یعض كن هدودم ءار اشور هکنوج هسرولوا هیسن ابرکا

 (تب) یدنج لاک نیدیآو ابض ین هلی كن هدودم نونو ی رسک
 یعباطم كسب و ۴# رظن هف ووا لاجرد # رظارد یاشور كدنا مراد

 دهاش هب ین ان یانعم ه دیروعش كنهرف رک اماف )رد هرهاظ هل وایاضم

 تفص هراهنسل صءد هنسانعم ندا هایم كن هدودم ءار (نشور ) یدلبا

 نیاپ (تبب) یان نیسحیکنشور هارونشور شوهونشور زوررولوا

 هک غورو یدنید هشیالراپ مه هغلنریآ د
 لوا )رد هیانعم یک هلی هه نیغو یر هم كن هدودم ءارو كناف (خورف)

 ليعم “ا لاکیمالراپ یعب ناعلو قورس ع ىنا )قلن دیا نعد ع اع شوای قع

 | + دنکفا ناکرد محصزا ارنانذّوم * شراوید ضابب عورذ ہایس بش (تبب)
 9 هک یاب هرتردنرغود تسام دوسرش #۴

 هګ رص رسک كن هدودم هجم نیش (رش )
 هدب رع هک دوس هليا ارو یس

 ٭ لقعب لّمعینو دنام نونجت ځونج ین (تبب) یورم ینافواالمرلرید نیلو بیلح

 نا دودع ےع (تسام )ردها هژاما هدنا نکل رولک هدنهیاس تدب كن هعطد ۹

 رارید بئارو نیل « دب رع هکبرغوب هلی هبقوف ءانو یوکس كنبسو یت
 هلی هبعسر ءاهو يک كن هسراف فاکو ینوکس كنبسو یف كهم ( هکس )



 FEF رعت ولد 3-77 رک هلفاک هدنماقم هی ءات هدیکرت هک یا هرت |

 ]| # نیب واک نعوریهو هکسم # نیکناردنکحدهکو هیلح((تس) یزاربش

 | کود ناو نبق نارد هان
 رولوا نددوش هک غآ هل اوری ءاهویمتفمالو سال تاکرح كناو (هلْد)

 نفخ كمال هدا وب یدلیاربسع وید ەزات زەب هدبام >ال | هی زرد ال هدسرع

 * هد وک یاه طب رپ و عراد ناب طبی اهل دبے ریا تر درا تو

 هتسانعمآ هزاز هدتن وب # هلو نو>یاه ذغاښو عراد نافاس دا

 : هکیغاعق دوس هلا فورعمواووی <٩كن هو ءان ( وت )ردسما هلع یسلوا

 2 |رولک هدهتسانعم هدرب و هنسانعم ا هد ښا ندنول رارید هط دو هدس رع

 5 ۴ غادبغ غادیع اروت هن ناوبا نيا نم( تاب ) تاق یانعمارد انالوم ترم طح

 | تس كت هثلاب هع طة ولد نسو یدمه ٭ مادی مادیغ اروداح شساعننیانم

 نک كن هدو دع لاد ( عود )رد هلا لوه ګ واو هدنا نکل یدک هدنسنات

 یزاریش مکحرولکدنسانعم ترعو ی هک رولوا ندنرغ ون هکنار 1 هلا نیعو

 دو AP عود نازاز رو هتشغآ عودرد لصد مه (تی) 1

 روند هدي وش هشک اور و ا قمافس

 1 لسع هدس رع رد ردصم هلو کش كنو ی < ك دم چ نیش ( ناش

 هلن رسک كن هدودم ا ءاب و اک EE هد 22 (هكرب وش )زرد

 یناسلا وبا بک لوسفم « دبی رع ر دلوعفم مسا نادنظفل ندی وش
 * شب وش هدعرخآ رد دی وشرکم ۴ شه وررع رد همههدیب وشن (تبب )

 4 خو هساپ هل ریک یخ هریک ی د ارج
 هنسانععساپ و ربک هلبا فاکو ینوکس كنارو یرسک كن هیسراف مج (ثلرح)
 ید قوشو ع وشو خوش اک ارامح ندعشچو ندنحارح هک را دمه

 ]| نیو شوک # لاح دب نآ هتسشن شی ور مه (تبب) یمظن رم رارید
 | كن ەدودم هیسراف یازو یفق كن هدودم ؟نبه ( غوزا ( لامالام لرحز

 ح (تیی)یاسلاوب رولوا هدنلاثعاو هدرومت هک ساب و رک هليا هجج* نیغو یک
 ۴ لغب رد تسظرک عوژ آ | وت مهو زا # مینا خب : دشک هکد ناو توصخ

 8 ما < ش | هدبحرپ و هدیحنلب د رش ولد تولب رد

 3 هیاوخردلومغم ما ندنظعل ندیح هل هک كن هدودمهیسراف مجاهدیج)

 ۴۱ ندیم لر تیام یه کد دیحاوتیمن ناکنلک N تی ۱
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 ی

 < کک ۶ و 9

 قیر
 طفل نی کرب هکنوح ر دلوع» سا ن دروکذ م ن دبح ید ( هدیحر)

 یاوه (تس) یراحم قعع هطبسلاتاودالا قساملعرد دياز نوعا

 رسرپ نوکج اعجاند اهن, نوکجح اسرهبس* خرزا نوکر بق باقنهجرب نوکریق
 ٩ غ وب هیدوب هنسقراص شا دنور یدنب د ۴ ی
 هسلا هنا هک هغوپ هلبا هم نیغو یب كن هدودم هدحوم ءاب ( غوب )
 نارماد عاتم *دنشورف ناززا نانجنالها انب (تبی)یمظارسرروق باوئاو
 j aR دنتس ع ول رد

 که کا یدک نرماقییعع لوا) رد هیانعم یکیا هلت وکس كمال (نزاغد)

 ۳ نز بو وا مدفن يظل نزیهاکولتروع هشحاف هکنوید ع ینانر

 یادبراک نیا یی * لبح نزیالغد راکمنکیم (تیپ)ییمظنربمزرید خد
 هنب رهاط طا هلا مالو ىرەت كن دجج*نیغو كلاد لعدا ارز * لعد نژ

 فصو دز رواک هد هن رانعم داسقو بیعو ها بلقو را د هنالوا قف اوم

 ی دکس ه دنسهاخ تب كل دع طی مس نوا « دل اح ی دلوا یبکحر

 یم دیک دن" تب كن هعط یعچ وا ی رکن ويد تر وع ن ز يدمه

 یدنلف رسفت هلدسح یعوش ر دیبکحرت فصو هدیسراف ( نزربلق )

 < غ وشنآررید هب هنسن نالوالوهحم جد
 هد نیغویعع كنهددم هم نیشو یعق كن هدودم همه (عوشا )

 یافج زا مکه چ (تبب ) یرطرط مک هنسانعم لوهح یش هل |
 اس ناسهرد خوشا سه # نم ده کره د"

 4 وکی ریش نابز برج رونید هیوالید ولتط
 ناسللا ځد نمر دییکر فص و بک مشچ هایس (نابز ترح)

 مقلطنم ناسل (تبب ) یناعلاولا وک هفیطاو تبعك سوخو نه نیربشو
 هکنوج # نابز برج كلکے جھ دنککن لد حرش هک # ناره عزا هتسب
 الد( نابز ) یدک ه دنتمان تب كن هعطق یعچ وا نوا وید ولغا برج
 فصو (و کن ریش )یدک هدنسن ان تدب كنهعطد یمدی ی رکن ود

 ه دیربخآ تدب كن هعطق یعزکس ق رق وید ولتط نیرش هکنوج ر دییکوت

 یدک هدنساخ تدب كنلوا هعط هدلاح ییدلواییکرت فصو( وک) رولکا

 ٩ خورد یدلوانالب و زاسننهس یدنید عاش

 كن هعطقیشرب زوتوا وید زوس نس هکنوح ردیکرت فصو (زاسنعس )



 هک ۳و

 - | اخاس یک «دتسماخ تدب كن هع طق ی در د یهرکیزاس یدک هدنتمات تبب
 | كن هدودع ءارو كلاد ( عورد ) ر دمفحلغاف مس دوخاب صا ن دنظل

 اک ر دتسار یبا نيمو ب ذک ىع هليا همجم نيعو یر هع
 اأ ر ڪڪنا هنتف تسار زا هب# مآ تلصم غورد# یدعس ج لاق

 + هدلاع رولکی عفر هلهاج هلهاح ۴
 ینیدلوا بم هنس ه دعاق رولوا دیفمیرصح توکس هدناب ضرعم هکنوح
 یدروب ) ناحرذ اوو نینلاوونمآ نذلا هللا عقرب ( یلاعت ىح ٥ دلاح

 Cs العلا هد اع نم م و ر رخ تادا مک هتن

 هلبعفر کال الج هظفل لال دتسارادم هد هبناث تبآ نکل ) یکی یی درو
 هرد هل ردراو مان سانج م دعارصم و (هتکن )ر دبت ءارقیصن كن الع

 و بحاص نالوا ردفراعم زارذا عو
 وبد قارب لع هکن دوح هنسانعمیعردلاق قاربردبکرفصو (زارفا ع)

 یخ كن هرمه ( زارفا رولک « دنحرش یرمخاتد كن هعطق یعجواقرق
 ن ادنظْهل ن دی زارفا هليا هم یازو یعق كن ه دو دم ءارو ینوکس كنافو

 ( غ وط )ر درلفورعء ( بحاصو فراتعم)ر دفتح لعاف مسا دوخاد مما
 لوشر د هلدا هم وعم هیق وف تانثم ءات ییصف نکل ر د هلبا اط یر وه شم

 3 هبنایع هلع تاود قج "ار دیا هن لشاب هربت هکردلق هجالا فورعم

 ررشاط ی رپ اولربمسکیاناریمریم یچوا ری زو هکرد هنسن فورعم لوش
 ۰ دیداسع كرب ین مظان ه دما ةموپ هکلبر د هلکنا « دیرابتعا كنهفناطرهو

 ههافردقوب هنسدرواوا تو ساب مما ندا هد هنامز ارز ردللاغ یسلواو

 96 غ ام درد درا توقربنع یوب نوج هعطق ۾
 یعتلایمرکب وید وق ( یوب) یدک هد هے تماخ هعطق ( نوح هعطق (

 !یلوا تبب كن هعطقیم دب یللا ین ابی (ربنع ) یدک « دستان تس كنهعطق

 اكن هدودم هره (درآ)ر دسرع تردق ا و : (توق )رول کم 9 دل رس

 هرجا ءابلا یتعم (رد )ردعر اضم لعف ن د ظفل ندیرآ | لری

 ار نسملصاح ) فضورعم ( خا ) ةکرلا تاودالاف قبس ام ک
 ۱ دعطقر رروتک توق هعام د یکحرنع ۱ ۱

 9 غاز ا کر و تخمک مدرس

 ینوکس كن چم نیشویرسکل عج و ینوکس كنونو یم كفاک (كشدهک )

 4 فاکو #
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 كخ وک ر اسو اصوصخ زرد روفصع ه دہ رع هنسانعم هج رس هلا فاکو ۱

 تهدن  تلدعم نامزرد ورسخ (تسر) یر سام وع زرد هرلٌسوق

 اتو یمنض كن هدودم * دح وم ءاب و یخ كفاك ( روک ) شک تجز زاب
 زربد هماج هد رعرونلواقالطا هنج رکوک عاونا هلبا ارو یعف كن هیقوف

 بکس ورار غازو دنغاز * دنورموت قی رط هکناسکنا (تبب) ین اخ ےکح
 هد هنسانعه فورعد نطب ندو او هنسانعم ناک شوک ى ریبه ه وژرآ

 ٭ عالکن وغزوق هتخافردککوا شوقیابحخ رولک
 هکش وقیاب لفق نزوب هلی میج و ینوکس كنونو یم كن هجم ءاخ ( منخ)
 هدنناذردهینعموب ید هدیرعر د هکرتشم ته (هتخاف) رد مول هدس رع
 هدبب رع)ردیارک ذ هدنرعشار شک | هلغلوا ش وق مادنا بوخوزاوآشوخرب
 «زارفارس ورسرسهرب هک حس ( تدب ) اعمل اوبا رولک تبخاوفییجج
 هلب را هعف كن هدودم مالو كفاك عالک)زاسدرا قشعب هتخاف دوش

 یربهر ار هکره (تب) یرصنع داتسا راد بارغ « دی رع هک ن وغزوق
 یخ ده درع ین وعصموب # دنک عاد هچځزپ لد ن اهکیب ٭ دننک خ الک

 راوبلارادیلا مهیدهبس # موق لبلد بارغلاناک اذا (رعش) ر درلدعا مظن

 ٩ هوو یدلوا نایشآ وتسرپ ےتنلرق یاد و
 كنهدودم هیقوف ءانوینوکس كنسو یرا هرسک كناروكن هبسراف ءاب (وتسرپ)

 حف یامه (تبب ) یرخف سعنرارید فا طخ « دیرع هک تارق هلیا یمط
 ءاههدن رخآ ( نابشآ ) وتسرب نوح هن اشآ تس داهن # تردق ناوبارب

 زرد شع ځد رکو هديب رع اموعهنسانعم هووب هلبا همسر ءاهو زس هیعسر
 س ردو یارک ب نجر د# هلادوت عنص هشوخز كلهن یا .(تبب ) رع
 رولک هد هنسانعم نطو یهاک اصوصخ رارید هنس هووب شوقو # نابشا

 + عاک غ اکی سادص نوغزوقو هغراقشذآ خاک ۴
 مکحررد ران ه دب رع هک شذا هلی هچعنیغو یف كن هدو دم فاک(عاک)

 هرب بشزا عاز خرسنوج# كاپ زور دباتب قرب هربت رباز! ) یومرا نارطق
 یکیدی تاناویح هک ید وک ل وا )رو لکی خد هیانعم یکیا هقشابندن و * عاک دودز

 غالک "لاو امومع دا رفو هلان ینات )راقوب بوینیح رارکت بورقیح ىلع
 رزکم ( غ اک خاک ( ردروطسم وید سو اط لات ه دنرفلا حک اصوصخ

 | تولز دش ( تد )زار نیدلا ناهرب یزاوآ نوغزوقو هقرق هدناح یخی دلوا |
rسست  DAS a REREADتست  
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 خاک خاکر ندا غار بش توری عاز# ع عاص ماج نوچ ب یلتحم

 هدنرخآ هکنوج كلذک (یکدنز ) تابحییعم هلیاهیتح ءا هدنرخآ (یناکدنز)
 وا هفح ال هیر دصم مو ءاب دوخا عجج تادا هي هلکنالوا همسر ءاه

 اخر ع ےشیدج هد هم دعم ود رونلوا ل !ادبا هب هبسراو فاک هرو زم ءاه

 ا شون رو
 تسشا یناکدنز هک ید شاب ش شسوخ * تسعرس نار ابو هد او لکماکنه

 / هک عاص هدنز شلوا هدرمردلوا له ناور ناح و

 هلا ناجیناورو ناوریناج هحرکأتغل باب را سکعلات و ناور یعع (ناح)

 صوصح هراس اناور هکنوح ردراو قرف « دنرانبهک اماف رد راشغا مست

 هدامکناس لو هقطان سفنهدهیلقعمولعاکا زالوا هدناوبح اس هک ور نالوا
 هدنعح كیا یلاعتو هراکس قحراربد یتاساحور هدهیوصناسلو هدر سفن

 ر د وپ ناور هتشار دشمروب (ی ر صا نم حورلالق حورلا نع كنولتسب)

 هدنس هبجارعم ل اسرانیس نبامیکح یتحر واو هد هدنزرههک یناویححورناجاما

 یخ دمشر دشمید تسیناویح حور ناج زاو دشاب هقطانسفن ناور زا دارم
 ردا خرصن هدتپ وب یدعس حش یغیدلوا هنسانعمناسنا حور كناور
 * اب نادزیپار ناور ناور مدریب * اخس مقر و ناج ارم درس ( تیپ )
 نا رک (تیپ ) ردعطان هدتب وپ یتغبدلوا هنسانعم یناویح ح ور كناج
 ناوریهاکه دیروعش كنهرف# ارن اج یه دبموت یناکدنز ٭ارناویح تسککدنز

 ناز جز شیپ نانسجنزز (یدسا ےکح )رون وا لاهعتسا هد هتسانعم تاک

 كتل بابرا خد رب ص مظانردروطسموید * ناور ناو هتسخ دنکن ناهک

 تس كن مارل قاب رب درو ویا لا ویو یار

 ها هروک هعارصم بدنرت هکنوسلوا موا هم (هتک)یدیک هدنسداس

 a كنارو یت لیم (دلرم)ردس وکعم هرو هروهشم ر د رفت ناور

 تسدنخر هززا هب* ناسیز نو ززا هب لر فا

 یاز (م دنز )ر دل وعفم سا ن ن دنظهل ندرم هل كيم (هدرهر) نتسدرکب

 |یایرد (یعابر ) مايخرع ج “ر وودرمیلباعم هک یی هلپ رسک ك ندې
 ماکراهنز ۱۳ مو دنکر ز حر شع تس دزو # موش هدنکفا نوح لجا

 ترد هقشاب ندنوب * موش هدنز موشرپ هداز هکنوج ات # دنکیمخارضر

 4 هبانعم ل



 رهنرب هدناهفصا تبالو ینأت ) شب وردورمهف نعم لوا )رولک ید هیانعم
 ناروت عبار ) ےظعو رز ییعع تلات) رارید ید دور هدنز هکر دیعما یظع

 ر دشکیا كاله هلا تشم تشمرب سر ینا هک ز دما ناولهپرب ندنراناو لا

 ٭ رد هلی وا بلابل هدانعهوا زی ربل لوط كب
 نلکود بوشاط ن دنعادودو هتسانعم لوط بردو تفصو ( رل ) ۱ 1

 یبرکب وید قادود بل ارز نوسلوا یربع نوسلوا ضوح هتسانعم ةر

 تدپ »نت یار ی ۱
۳ 

 ایلام فوق بدر 2 4 و و

 + عافت ةساوا لوس كير د هک

 مادشنآ نم (تس)یدنقر و۳ ؛یربص دق
 * در ر سم A روک اب

 ۱ هليا همت نیغو یر تق كز دوو کت ءأت 9 (J ا |

 خرج سه راز لوط O هاکنا رر رغاسو ميظعحدق مع

 ساک ۰ نکب:شوت رکتسدو * لاسرازه ادا لود ش درو عید( تی (

 هدلوا یانعم ر واک هد هنس اندم کوک افق عل هنامهآ ج > دبه # عافت

 ود ن اع“ هاشم هدلوا نازک د وح رد هلن رط ,ط هراعم سا ندانعمول

 یدلوا RO ار دیک ی دیار تا ب ارش نودا ر عاش نس هلک

 دڳ رد هکدتنا لا وسرطاخم عاما تقو خاح

 ماکنهو تقو ییعع هلا رحم نشو قف كن دوو دقت سراف يج (غاحر

 ردبناسآ یاتفح هدنلصا طظهلوب ر واک هد هنس انڪم ٹوبکنع یخدمه یک

 هک خاج وک ت غامد دشاب هتیرپ کسالوا غاص ۶ ۱
 || دشاب هکنوج ر دکعد نوسلوا ولادص نزوا ینامز كغامد یسییکرت یانعم
 ردلهعتسم جد هدسراذ ص رع( عامد ) ردنناغرمآ هدنس هفیص ع راصم

 هاب تن یک كنهدودم فک (كوک )لر دلصتم تاطخریعص هنک اس هیقوءات

 || یتدوهاک اک ارولکهد هنسانعم لورام یخدمهالعاتوصو دنلب زاوآ عع هلا

 ,(عاح) ردمد *هفیصتو مو بلح یسهصاخردپ رلکدیدسخ هديب رع لرد ۱
2 
۶ 
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 یاضعا عامد هزاک هسد دلوا مولعم لیصفنوب ( یدک امن هد تقوو نامز

 كناذرب هحریدقتوپ ردنرابع ندناداجج ازاحم هلبس هقالع ینیدلوا ند هسر

 | نکا ر دکر قف هیجوتوب هتشا رولک مزال قلغاص هنسانوا ولادصنزوا ینامز
 تقوي ردکعدعقو لورام دارم ندغاح لوک کرلبدتنا هبحوت هلن و رل صعد

 یسانعم ټانکر غاح لوکت غامد دشاب هحریدعت و هنسانعءرام لصفو عبير

 ردك ۳ ولتحالمو واتوارط بولوا انو وشنرپ یک ع یر تقو كغامد

 نوجا نی ربش نامزرب شقا هکوص لواریشیوج

 سکانس شن ندا نی رش یوج هلتفاضا (رش یوح )
 هدنسماخ تاب كن هعبار هع طة وید قامرایوح هکنوحردکعدینامرا نب رش

 ردروطسم هدنلڅ یر هصقردیعما یس هقوشعم كداهرذ ( نیربش) یدک
 ٭ عاطیکیدلد نوتس یب هوکو داهرف نکهوک

eهنسانم هم زاق عاطیدیا یکر فصو هدنلصاردعما «اداهرف ( نکه  

 یعجوا للا( نک )یدک هدنرشاع تاب كن هعسان هع طة ويد خاطهوکه کو <

 ردففحلعافمسا دوخاب رما ندنظغل ندنکت لک هدنسداس تدب كن هع طق
 (نوتس یب هوک) یدلوا یعسعوید نکهوک نوی!زاق یغاط بوشلاج داهرف
 ردقول هبدصق كمروتک وص بوسک ین داهرو هکر دغاطروهشمرب هدمت راد

 | نروص كنب رش هشاط یکی دسکر هو بوشلاج نوا نیرش قشع نامز
 كعد عاطرمسحاغا نعي عاطرمسکرید یسییکرتیانع ردشکبا شقت بوزاق

 ةکرلا تاو دالاف قیساکردیفن تادایب )افنآ قبس دق (هوک هکنوجرولوا
 رول ک هدنعباس تب كن هعطق یعچوا ىلا ويد كرد ( نوتس )

 ۹ دور هدنیاز یدآ رهن ی هدنرهش ناهفصا
 هذه ح رشف قبس اکر د جد دور هدنز هکر وب زمرن عع ( دور هدنیاز)
 یأحیربد دور هدنز که تن زولواكعد یاحیععوطیسبیکرت یانعم هع طلا

 رک هدنسنا تیب كن هع طق یمنکبا نوا هدنیاز هکنوج یکی نیدلوا هنسانعم

 | هتسانعم انعمرمو یاح هیص كن هدودع ءار (دور)ردلعاف مس ندنظع) ندساز

 ۱ < غاب راح كنا هدنناب رد هاب نی زمر

 3 هاب روهشمو روو میظعر هدیدنع دور هدنباژ هدناهفصارهس نع!

 اشامن نک# مرا غاب ناهج رد یدیدنرک (تبب)ردشلشد هدنتحردیس هاب هاش

 رو نوروپ زه داب هدکد نکہ ترافس هناربار رحنرظانییح رپ خابراچ
 ٭ یروب نم #*
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 نرم رت اک( نایک وو ار جت ی

 راجرب بوروکهدناهافص ٭ ردن دنزوربا ناکاما مرلکدکج من # ردندنروداج |

 جده # ردندنراو شو لبنس كداب راجوب یدید # مدروص نطخ ی ورا
 :دنرشع س اش تل ال ها رو: نن هع رارصانععاب راح

 هدنرمخاتس كن هعطة وب ینا ك غاب رولوا كد عاب تردیسییکرت یانعمرولک

 < هدش کشاوامیاض نوغزا هارکلوپ هار رولک

 ( یعاب ر ORS رطهد د دکل وب قاطم هلبا اهراهظا (هار)
 هراس هر كبل#تسهر کد هر هنا یناحزو#٭ تسوس دصعع هراش# تسهار

 ید انانع+یدب هع ندنوو#تسدب داد ناوتیم ماکهک تسیهار ی !داباز

 لفعو شوهییعع ثااب) ° صو * هرکی یعع اغ تداعو ےسر ییعع لوا) رولک

 عباس) ص “نورد نج EA ەگ سم هاخ)قیسومماعمی »£ : عبار)

 لا هدانعم رکسو راربد ید هار یک یراکدید یار هن راهاشدای ناتس دنه

 شمزب یو و نوعزآ هد, ساکن Er ( هارک ) رد اح ید هر هلیف ذح

 مدون هک وکیم نا | (تدب )یا النمرداهعتسم هدلوعمو هدسوسک هنسانعم

 یانعم # ما هدروآ هارب ور نونکا هک هرک نآمتسه ٭ وت ہار رد اهلاس
 علاطو كس هلا ےدویع کن هہسراق فاک هکنوح رد هل وب ید یسییکرت

 هك ژب هکنوح هنسانعم شاوا عا اض (هدش کرانه قس دو (ءار) هنسانعم

 ردلوعفم مسا ندنظفل ر هدنسداس تدب كن هعطقیعسب قرق ||

 ٭ عارس ربهر هقر دبو ام ھر زوالقیه ۶
 یداهو للدو دش رع ییعع ردینیکرت فصو فقع نداعهار هلَقلا (اعهرر

 دوخ اد ردا ندنظْل ندوغ هلم كنون (اغن )»یدک افناوبد لوب هار هکنوح
 هدنسلنات تاب كن هعط ىج رک هدلاح ینیدلوا را مکه تت ردغفح لعاف عسا

 |* وا تز هکناهج هاشو نارق بحاص ( تبب ) ےاک بلاط وہا ی دیک
 ینوکس كالا دو یتف كن هدحوم ءا ( هقر دب ) دوشاغهر دمار ع! شا هظ ره
 اضبا لبلدو یداهو دشرم عع هلبا هبعسر ءاهو یر هح كنافو كنارو

 رک شیوج همهز ناص تب *ر کش درد هقر دب بلط هار (تدب)یبمظنریم

 فصور هکنوح ر دیکرت فصو فف ندرهار هلفلا ج دوب ( ریهر )

 یان نیسح هحاوخ یدک هدنسماخ تدب كن یوا ةعطق هدلاح ینیدلواییکرت

 كنبس (غارس) دز ادناربهر یاپ م دقره * نآ ءس هک یهر یا هر (تس)
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 فسول عارس (عارصم )یشاک شح اضدا یاعهر عع هلیعص ۳

 قمروص لوب لوا )ر ولک جد هادم کا هش ندنوب # 71 هدئب

 بلطو دقفنو لاوس عم هدیبرع نوعزا عل لاض عع ناب ر) نام

 #%  1زا 4 كعد هدنون روتک انا راس زورقس

  aسا ندنطظقل نتخورفا نک هدنلوا تدب كن هع ط ی واز وتوا

 دیزورفاو دزورفا هلملادیا هز هم یازكن دوجمءاخ یتالشتسم هکنوحر درضاح

 تافلاهجلوا لخاد هناقتشم لئاوا رد هلص هدحوم ءاب یهدنلوا ر ولک

 ندروآهلیف ذ ذح لواو (راس )یدک هد هم دّقم ویدرولوا هماقنم هر هشح ءاب

 كن هعطق ییچوا ییرکب یسهدحو اکتم عراضءمیکتتردرضاحر ما ندنظْمل

 هعطق وند وټ نیا هکنوح ردکرم هنسانعم هدنوب (اهیا) یدک هدنربخا تدب
 تس كن دعطق یعکبا ییرکب ولد 0 یدک دیار تب كدا

 هک عاری د هاتف شاپ نکل یدلوا نادم م یدکهدنعیار
 یدعس نادععس ¿ یعم هلی نونو یر دف کك دس کت فاکو كمال (نکل)

 : هعسب ندیول# یت کل ) مسرد مس لک ن .ک# نیس 8 :>نادم سرد لبع ليم (تس)

 عع ا7 ت نادععسینعع یناث) ناتا مع لوا )رولکیخد هیانعملا

 لس: زوس دوعو نادروحم یم سماخ)یلقنمشتآ میار)یکلموکس وفا
 | ناتب هل رسکو یت كن هیسراف م ج (عارح) هتسانعم قط لسکوت یراک

 | ذکر م دهن یراق قاب بوش لو عاب هدنعا زا یتدمهردیدآ كن هلعش ۱

 ٭ مههنیغاد یفلغاد ندرومت لوش نوا یا عمج ایفا
  ۱هلمقاطسا هیعسر ءاهو هحوتعم نونو نت ءان نوجا ٽسن هدنرخآ (هنیغاد)

 قال اوبا زربد ینلغاد هدیکرت ناوکم هد رع هک ت لا روغ قجاروا خاد]ا |
 تسا هدیغاد شدناشدیرب ھم ٭ فرش هتفا شمدقمزا ناما (تب)) * ۱
 :  ۹هرد هللذ ی دانا تفانطا رام یب یاس مایا هدب وب زر ۲

  ۱ ۱حاد نعب یردیقاب هګ رعیچاد ن نخ یک +

 هک لاوس ندلوهحنامز لوا )رد هرانعم ترد هدسرأف هلسصف كفاك( کر

 *لالجو ردقهدادادخیکا ار( تن یقیطا رار دیار بعت هلا یمهدببرع نگهدکز

 تیپ كن هوطخ یععتلاللاوید هاشداب ر یاتر) لاوز نکره تسانار هدادادخ

 نام دقدنوادارم عجرود یکه نیر ره ند هعبرارصانع ثلات )ر ولکه دنشلات ّ

 شناک غادیعکلوا )رد هیانعم کیا یهدسرعهریکابو لاپییععمبار)رایداناکو

 ٭ هبا



 یکجالع * یمیسوتنر کیر و لب توصب (تب ) نفاسدج اوخر راقب ل
 هدیسراف هدس رع هنسانعم نوعا ردلیلعت تادا یناث ) یکلا ءاودلار نر

 راربد هد هنس اشن ع ادنالواهدناویحندب و هدناست اند نالوالصاح ندغاد

 یک ل بلب وقواردناتسلکر ماکوب
 || نی (لباب ) یدکهدنشلانتبب كندعبار ةعطقويدرب قوجیلک(ناتسلک) |

 جاتها اذا (هعطق) ردلمعتسم هدیکرتوهدیسرافو هدیب رعردشوق فورعه هلا
 ین ءافلا اهن داق * لوس نصخ قوف ضور راهزال *لیلب جاندقو یرخ

 || یعسا ادلع * لّمو بببحیرکذ نم كبناقق * ةرسح نجلا ۲

 (تبی) ارفلا مظ دازتسرد ه داز دی مردی راظفا جیوحو بیلدنعو لدنع
 کوک بلب كتنس هدکخا ۷# دروان ك هحورا * یدانیل لصولدنع كنج

 | روش دراب e فالف ( یوننع )لک یا ك زوب رسوک # زاوآ ردیا

 رسرب لکدنرادنب # مسد دنسوب نالملب مدامد# نوکلکراتسد هرطدشارم

 | ردکنسکسرب ع هن* كسرولوا لبلب بویلواعازرک | (تبی) کر امد
 96 غار عابر دوب هتشا تحاح هن هرازراکر بس ۴ . هناشآ
 فورعم ( غاب ( یدک هدنشنات تیب لنهعبار هعطق ودرب قوخ یک (رازلک)

 | (تیب ) یزیربتبئاص هاک هربسملمْسیراهزاو راجو هاکجرفتو هاب و
 | عانیرد تسنارکن لد ےشچ# عا نبرد تسنارخو تسراهد هکنادنح ۱

 || هاکحرفتو راز نوک وات اچ عم هليا هج نیغو یف ك هدو دم ءار (عار) |
 * عار* هلال هک یور ۷ [ همه #* ریس ی ۱ ول نڪ رھ نارات (تس)ر عاش

 | كنهرذق انکرولک هد هنر تیم لابح هلو هوکن مادو عمعلاف اذک

 انه ناڪ کز رید د غار خاب ندارارب یسکیا هج صعب و یریکناهج
 ٭ فدص وحرب رهکز افر د هعطة

 | تاودالا فقس نمە( ز) یدک داو واک 7

 || یر قوی د لوط رپ )یدک هدنجرشیرشاع تبب كنەجابیدینابب (رهکر)
 هکر( ا تاودالاف قیساکر دهبشتتادا (وح) رولک هدنلواتب كنهعطق
 هاش (تبب ) یاج ان ال ومرولوا وجا هدنا هک اق وجا هليا نیتهف (فدص)

 ]| نیو نیت هد رع + فدص تساروارهوک اف هک فک ابردور هک لاو
 (نیفدصلا نیب )ردعقاو دنا یظعنآر ةو هتسانعم ع اطولواكسک و هليا

 نینذالالخادو رارید اک آ هلوا عفترح هک هنرهیدمهنیعفتر لا نیلمحا نیب یا |

۹ ۳/۳۹۹ 
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 هعطق هدنعح او فرح یکی دصولطندرهکی عم لصاح) رولک هد هنسانع»

 ۱ 4 فصیس هلج هدزو هتسرو هدر #*

 یسودرُف مکح اقلطم فص نەم هلی هيم “ر اهو یر هة كلا دو كنار( هدر )

 نمرخ دم # نایمار نار نوخ دنت * نابناربادندیشکرب هدر (تدب )

 یف كنار (هتسر ) راد هضرم ه دبی رع هکرولک هدهنس انعم نکو د كجهروس
 مکتت هنسانعم فصیکهدر هلباهبعسر ءاهو یه ك هبقوف ءانو ینوکس كنبسو

 هتسررب دشورخ (تس )قیطل راد نادند هتسرو رکشل هتسرو مدح هتسر

 یندهیانعمچو اهقشاب ندنوبا# ركز هلکوحشدرک هذنک رپ # لرکت ععاو

 لا )یقوسینعی رازاب نع ینان)شاتروقییعب هدم صالخ عم لوا) رولک

 همسر ءاهویردهف كلادو كنهجیاز (« دز ) هارهاشو ماع عراشیعع
 قوطب* هدزرب هدز نادرکندیشک (تبی)یسودرف یکحاضوا فص عمها

 یأن) هدروخییعع لوا) رولکیخد هیانعءیدی هعشب ندنوب# هدز نیرزرمهزب
 ضب ردلوعفم سا ندنظع)ندز عیار ) هدرکروهظنعع تلا هدیرب نعم

 باکروطس عع سداس) a ها دز م دو هدزادوسرواوا عقاو تفصهریک ارت

 ډک فرط یوس رد اکیرهوسب وس هنهکینع عباس)
 هکنوج هنس انعم فرطرهو اکر ره هلبا هیلسوت ؟دحوم ءاب هد هایم (وسب وس)

 (تب) یمظارم فرطو بناج نعم هلی هبتح ءا ویعص كن هدودم نیسیوس

 كن اب هدنوپ # دندب ود شی وس رهب ناراتسرپ # دن دیدب مع هشزا تراشا|/
 هک ردیدآ قفاح هنز شنآو دنز رربدیخدوس هلیفذح

 ند رووت هک ق اح دن نزوب هلبالادو ینوکس كنونویعف كن هم یاز (دنز)

 (تبی)ینزوس مکحر اربد هح دقم هدیب رعفصاضردکر شده رعهدانعموپ راردیا
 | × هتسکش دنزرفو دنز دوب هتسکشا # دنز نوحدیازوت حدم نم رطاخ نوح

 اک یباغآ دروم ینان) ےظعو كرزب لوا) رولکید هیانعم ترد هقشب ندنوب

 | یعصمه د هرلکزه هر صءب عبار) سو باک مان ثلاث)رازپدسآ هد رعاک |

 ( هنز شنا) رولک هد هنسانعم حو ر یذو ناج هدعدق سرفو هنسانعممیهارا

 تمالع هدنرخا هنسانعم یی رواشذا یدیا یکحر فصو لصالاق

 نز هکنوح یدلوا صاخ هنس انعم ند اح بور وتک همسر ءاهنوحما لقن

 ۱ یدک :NE تس كن هع ط ی نوا قر هلوا یکحر فصو

 ٭ فخر د واقر د همد ميل قلك ۱



 ۲ د هسلا هتسانعم در و ر دقنره هللا مالو یعص كن ه.سراو فاک (لک)

 ۳ کک ت ۹

 2 ی

 یک رووالامتسا هنا تعم شآ ارم غف لب رط هرات
 یخدهیزاحم "یناعم هه اک تغل باب را اریزردیا حرصت موحمیروعش

 ٭ دسر دهاوخ نازخځاد لک ز د زب ريم رب (تبب ) ورسخربم رردیا نایب
 هبا افو یع كنهمتم ءاخ (فخ) خارچ دراب لک هکنوج هناخم دیآ نامه
 یرذش سعس زر دیا ندی ربغو ندزب ) رارید هقورح هدیب رع هک واق فک نزوب
 *# فخ نی رب خرحدهد القا ساطازا * راعمناناش كنس هنز شدآ(تش (

 رول هد هنس انعم دع وہ یراق د وق باسا دنا یخ د مه

 ۹6 قو وص یاد كنخ تخ بحاص #۶
 یعع .:لوا ارم هان عام اف فاکویرهعض كيونو كنه ءاخ (كنخ)

 دیابب یمهنوچ دبو كن (تیب ) یدعس حش علاط دوعسو تح بحاص
 لاکر ارد درب هدس رع درس عع ینا )درب یک ئوک کش ul كنخ#* درم

 هتک که ضور ناردهک * یرسداب و ا رحاهتیادشاب (تس) یدنج

 < فذخ هراق هب ولط ی د هع کنس e خاتسک ناتسش

 كن هسراف 3-۳ ك دسراذ فاکو یا كلونو یتف كنس ) یےکنس (

 زرید درب ۰ دی رع زرد ید كرکتو هک هکولط هليا هيمسر ءاهو یراهعف
 هدیکر ےل هدب رعک ف رب عمليا افو یردهف كنتم نیشو اخ (فشخ)

 6 زادکو زوس كع را قفا یدلوا ۲# زرد راق

 ندننفْل ندی زوس دوخا نتخوس هبا هم یازو یمط كن هدودم نیس (زوس)
 ( زاذک) یک زوسلعرولوا دیکر فصوو راح ماو ردرد صم مسا

 ند ب زادکو نتخادکه لبا همم یازو یت كن هدودم لا دو یم ك: ةيسراف فاک

 یک زادکناج) رولوا خد یک فصوو سضاحرحاو ردردصمسا ندنظفل
 3 زوس در دیدش نمراک# زانو هوش بحز یدوعات )تس د )ییطلداتسا

 دک فت هکلا ا ید هشغاب هتخوس

ON1 ناخوس هلص لن هدودمنیس  NP A F1مهر  

 ناتهت ¿ ناوتن هتحوسر د( تدیر) یدعس محشرولکهد هنسانعم واق هک هقورح

 لن هبقوف ءان ( فت ) داتفار دپ تی اکح و میتفکن ھه ام * شنآ نتشاد
 نادنح نم هآ (تس) یناقاخ مکح هنسانعم نشورووتر و كلا هليا افو یعف

 | دنشکنزوسرد هتشر نازوس ها نبا فتزا *بش د ناروکهک دش نازورف
ی هم کی ید

 )تنم 
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 py هد E :»مراک و و ;i مه

 چ مک اما لافس یدا كنیسق اص #۴
 |« رع هکر هنس لاشاو كوچو قانچ و یسقاص هلی ربسک .كنتس (لاغس)

 مرکو احس تیاغزا ششخب خم هاکب (تبپ )یر س“ زرد زوخ انو راف هصاخ

 هلو مدنوقتسفوزوج یخدبه ۱6 لافس هجوا كيدزتر هوکو لعل مچ
 € فرخ هلیا برع ر دکر شم # رربد لافس هنغوبق
 نو هلا ایو یر دف ی كس هجم یازو اخ (فزرخ)

 ر هک ) تس ی طد ربمر نلعتسم كارشالا لع ه دیسراوو ه دد رع

 فرح اا د وب E E دراد هک تغطن دو

 ډک راک هغرا ید كوغ اغب روق

 ۱ هیسزاف فا ججنو ۶ كن هدودم همه نيغ ( كوغ)

 ( تیب )ورسسخ ربما راد جد زغچ و عزو ه دیسراف رارید عدفض هديب رع
 ک وز تیتدح "۶ س رم ق یار 5 اب ن اییف ون سی

 یرسک كن هدودم ءارو یف كن هدودم هسراف فاک (زبراک ر دشا رع“رد

 قراهدب کر نوسلواباکر رح نوسلوا كاب گر لول وص هلبا و

 دابر کا شعبط فطلز ( تیب ) یر د سمس زرد رخص رهن ۵ دشت ز

 ۱ زبراک دنک نآوزوس رهب هراخ لنسز دیا خر باو

 < فشکی اد هی هنیولباتیدنید 2۳

 Eh هغص ولبق هک دف ولبق هل را دف كنه ° نشو كفاک(فڈک)

 ار یاهد ژا ( تيب ) نالس هحاوخردب رلکدید تافیطس هدب رعراربد ید

 ناب رد رس فیشکحح ن وچ ار اه هتف # نامز رخآ نمادر د تاب

 رولک هد هنسانعم قدرب یصی و هتسانعمناطرس ج رب هقشاب ن دن وب # هتفاب

 + دیراو مهر د هنسانعم وجا دل

 كن هدودع ءارو حت كنه دودم واهو ینوکس كنارویعص كيم ( دی راوحر)

 تدن) ناعما وپا راد ردو لول « دیب رع ہکو جنا هلبالادو یرس ےک
 ۱ (رد) ہد کردا لعلو دی راورهوح # رعاسب نوکلک هدان باح

 وجلاوبا كي رد راوهش رد مک هننردعلاشجد هد سراو هلص کالاد

 هرد هللف ر دراو نسح ماسهبا ه دنت وب كل رب کمان ۹ واهل وپ هتسانعم

 | کف دصید كسردیشا یهاحشوک

FEE 
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 ولولوح (تس)ورسخرمارولوا وا هدنعا هکذدص نعم (یهام شوک

 ی یره یهاوخ درک کزابار یاس ی ھام شوکردنا دشا

 هداک | رارکید هني ررالوب رطاقو هود بورش و درولوا هدنزاراک اب رد هکر لقجنوپ

 شوک هکنوج رولوا كمد یغالوق قلاب یسبیکرت یانعم ررید یهام شوک
 دعطقولد قلاب یهام یدک هدنهدار تس كن هع طقیمرب زوئوا وند قالوق

 هدماتم ول یدیظما كسردشدا دکل وا هلل وب یدک هدننمان تپ كن هعدار

 یناونع كن هعطق وب یاس ( قدص ) هرد هل ردل کد اخ ندتحالم

 دنه راک رذنا اویحرب یک هغبمولباق هدنناذ قدص ( هداف ) یدک هدنحرش

 ی رکس نوا نا هدّرنشب یسبمرکی هلیفصن ناس ءامرولوا هدن :رابرد نیحو

 كنرب هسرشودرپ ندنز هرطق روم ناغب رجآ نیزغا هدنزوب برد هدننوک |[

 زرید ناوخااک | هسرشودیکیارک او راد هدیرف یخدمینیرد اک !رولوا وجا
 وجا چ وا هپ هرطق چ وا هرکصندنوب زالوا لام الصا هنکلواهدتعف نکل
 یساهب هخدلوا هداز یددع لصاحاذه لعسقو وجا ترد هب هرعق ترد
 هیابردرعق ہلا یب وجا هدعب ناویح هدرفآ ءادس|قدص (تمح)رولوا صفات

 تکرح هف رطرپ رولوا یک ساط « دعب رااص او ؟ هرب یک یوک اغارکوج

 لباق هنلمګ وجا هک تیئاوبح لواروط رولوا یحامص هنالث راوطا ییصاح زی

 لات روط نوحاقلوالباق هیامن هلا یف هک تب رجس ینا روط نوح اقل وا
 | رد ل اگ فدص (تربع) ود نوساعسرا داسف هلج هلا تک سی تا

 0 نالن هدنوک ین دا ه رطق ندروم هدنفورعم مو كن اسد نوګا

 هرطق ۰ نشود هفدص لصاح رحآ نزرعا هدر لر کو هدر لرڪ

 E ىزا( دعط) رولوا لتاقرهز هرطق نشود دنا نالت رولوا

 ٭ ارد فادصالا یف ءا ار طقک و۴ ام ذو ةصقنم لذبلادنعو ۴# اعز دول ادنع

 هعاص براک ی لوقعلا رح 2 یزذلا ناس ٭ اعسراص یعافالا فوج یو

 + یناویح كن : یدلوا روتسمه #
 هک یناوبح بوکر هلا ارو یر هعط كن هدودم دیقوق ءانو كبس (روتس (
 *#ردیرحأت تقوهک یس دننش نآ (هعطق )یدعس مش یلاثهارطاقو تاو هود

 | روک اخابدنکرپ تعاخا ٭*ارداذاند كنمنچت تک روت نا نا

 ٩ فلع هنس كح هس ب ناویحیخاد

 ر دعاش یخ د ه دسراف ردب رع لصالا ىف ( فلع ظل )
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 + نوباص هدناسل هلج كرشم #۴
 تباور هل وش هدنس همس ببس ررید نوباص هدنالره فورعم (نوباص )
 || ادا وبلا نج رلا دبع حش یبحاص فراعلا سمس یدجوم هکر ردیا

 رابديد ینوبلا باصا هلفلوا مزال مسا بسانمرپ هدکدتا بیئرت قوباص

 بونلوا فح هليا مانا روم هدعب رولوا كعد یدلبا تباصا یتوب عی
 هداب نویاصب # ارجام معزا حسو دربکب (تبب ) یمظنربم رادید نوباص
 بحاص یسنتفم هبهاتوکر قف یروعش كنهرف یف اذک ار هنس ی وشر

 ناسقطزوب كرب هنیراترضح هلروفغمو موحرم یدنفا هّلادبع نونشلا ار
 وید یراو یروعش كنهرف هدزکفی رش دنع غاطاس یدیا یس هنس ترد
 ینوباص نالوا دوجوم هدنداعس نامز هک یباذکرپ كسرلبن هدباوج مدلبالاّوس
 لالا هققح لعا یلاعت هللاو را دروب ویدردیادانسا هنیحاص فراعلا سم

 4 فکز رد هکو یکه دیسراف #
 نوسلوا كنابرد هنسانعم ونک اقلطم لوا) رد هیانعم یبا هدیسراف (فک)
 رارید هپ هعسو یرلکدروس هنسوربا كنانز را هطاشم ینات ) ن وسلوا كنيربغ
 لوا )رد هیانعم چ وافکدس رعردراجیدیدشنو یف کناف هدانعم یکیاوب

 یدلبا تیافک نع ثلان) رجزو عنمییعع ینات )رارید جد هحار هک یس هیا لا

 + بولوا هرزوا دج یک لدجو با
 هدنوپ ر دب رع یعس ییعع هلبا رسک هدد یتعع هل يعتق دج ظفل )

 یدایا تراشا هنخیدلوا لضف لها كنس هددو كنساباب رب ی مظان

  فلخربخ یازه بک لا
 ردلہع سم هدرش هجن هلنوکس كمال هدرخ هنن هارصتف كمال ( فلخ )

 ر دلو هدیک انو دین یني دلوا ریکترهش هد هنسلا وید فلخ رخ نک
 + قنورب ما هعطق نیا تسفاق هوک غریس و

 [كروب زم خرمرولک هدنسداس تیب كن هعطق یمیا قرقویداقنع ( خ ریس )
 هدقدراو هفاق هوک نینرفلا وذردنکسا ترضح قتح ردراو بسن هناق هوک

 همت وید شیاردپا ملکت یک ناسنا شهاب وس پوشولوب هردنکسا
 ك هعسات هعطق ود عاط (هوک ) رولک هدنحرش یس داپسر تد كن هروب زم

 یابند هکردغاطرومشم لوا )رد هیانعء چوا (فاق) یدعکهدنرشاع تدب

 تاهابم تابیا هدنا راو رمهدیصقرب مان هنا ر هلمعف ردشعا هطاحا

 هک هنا عاش #۴
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 رک لع سلطا كلف #* طبعا ردا عل اک فاق لمح(تس )رپ ندرم هنارعاشب

 یروق نع كشخ عع ثلات )ردقرحرب نداعهیورح ین )روس هشناد

 (تیی) ل اللا ظنردیعسا كالا میظفع نارق ےھ زاردو لی وطنم هدیب رع
 فافو هو et ی قابو ری e و قشو تلوبو 9

HE ۳یدک هدنعلار تاب كن هات  TTطق ی رو  

 قلورپ 9 هد>حو ملکت» ن ا م یک دنر یناونع یوا

 یا نوا ويد ت زو نس> قلور ر دن وا تفرط هدحوم ءا ه دنخْمل

 كفافلح هدعاور م هع طد ول یم لصاح) یدهکهدنعبار تل كن هعطو

 هنوک هن فاق هکنوح یدلبا هیشن هفاق هوک ی هعطقوب هلاک ( هتکن )ردیغ ریس
 | ردط, ع ىظافلا رادینعم ردق اند هدانع ید هعطقوب هسلا طرح یابند

 ےھفافیداوا شاوا هباسم هنغرجس كخاق هوک هعوبط+ هعطقوب هحریدقتو

 46 ق درب هزوکب اوصرپ یلوطیهنردشوپ
 هک س وب هل رسک كن هدودم ءاضو یرمسکو یف كن هبقوف ءان ( یھت )

 هدب رعدک و لوط هلبا ارو ی كلن هبسراف ءاب (رپ ) رارید اخو رقص هد رع

 هداهنسانعم رابسب و رمشک دمه راربد الوتو نولوت ه دیاتفح هنسانعم ولع

 تقو ٭ تسا هتشکردکمرپ رصانع رازاب راج ( تیب ) یزب ربت بئاص رولک
 هلبا هدحوم ءابو یف كنهدودع 5۵ (یآ) اهرازاب نیا دنیحرب هک دمآ نآ ||

 شنا عبط دراد بآ ( تبب ) یب نیدلا حارس ردیمسا صوص كي وص
 ندنوب ٭ بآعطرد دنکا دپ تیصاخ شنآ لعف # زومترد یی وکت سار
 قنور یعع ییا) تحالمو تفاطا مع : لوا) رواک د هپ هیانعم یدب هعسو

 دارم * یقعع ساخ)ابتعاوردق نسب مبار) شورو زرطیتعب لاث) تب زو
 ۱ فیصرخآ ند هیمورروهس مباس,) لیسوقد رط عع سداس)دوصقمو

 ر دلبعتسم ۳ قدر ( هزوک) رآرږد ید سوتنعآ

 هرد هللف ردراو عنص دا دضالا عج هلغلوارپ لب اقم یه هدعارصموب (هتکن)

 ۹۴ قرا رابیوج مه قئالو هدش هرن و

Jفعطق وید قن الوب درب : هکنوچ ردب ڪڪر لوعفم مسا ( هدش هر | 

 یی ق رق یردصم رداوعفم ےسا هدش یدعگ هدنسهاخ تب كن هعبار

 با یر قصد( ورا شم همدم تب تن هی



CAهک  

 هد هثب زانعم باراکو وصراقا ی دمه راریدرهذ هدب رع هک هنسانعم قمرا
 كن هعبار هعطق وید قمرا یوج هکنوچ ردب وسنممسا هدنلصا رول ک
 هکر لاتاودالاق قبساک ر دب وسنمیسا تادا ( راب) یدک هدنسماخ تیپ

 * تسراز هربسوراپب وجراک # تسراهب لصف لدلهادنسد (تدب)یمطدریم
 + داتسرذ مهیدردنوکن دربسقلراعصا #

 هلبا ین وکس كنارو یضق كن هسراف ءابو یرسک كس (نادربس)

 كناف ( داتسرف ) یک ندی رابس ررید ضیوفت هدب رع ردردصم
 یدک هدنعسات تد كن هعطق یکی نوا یردصم ردیضام هلی مسک

 هک قلانداتس یجاد یدلوا ندیزک كمع
 هل رشک كئ هدود# "دم یازو کک كن هسراف فاک (ندي نڪ (

 یرسک كنس (نداتس )ردردصم ریو رابتخاو باضتنا تعم
 ضیقو دخا ییعع ردر دصم را عق كن هدودم دوف ءانو

 < ندیو د ید كاب ندوبر ید هفعاق#

 هدنکرت ظفح هدس رع ردردصم هل را هعک كن هدحوم ءا و كنار (ندور)

 بولوا ل دبم هپ هیتح ءا و فلا ه دنت الدسم واو هرزوا هدعاق رد قعاق

 رد ردصم هلي سک كن هدودمواوو ی كالاد ( ندي ود )رايد دنابرو دیار

 ) تدب ) ی دنج لاک راد ودعو صكر هدیبرع هنسا عم كر کسو كاب

 * تسا هتفرکن دی ودب سکه تفر رعیک# باتش دصب تفر ہک مسروت دردام

 + نشوف یدلوا ندیی وپ مه نت رکق جاق
 قجاق هلرا«مجمءاخو یر هرسک كنهدود# ءارو كن هسراف فاک ( نت رک)

 لادا ەرە چم ی از كن ەچ اخ یتالہقتس مرار د رار ف هدس رعردردصع هتسانعم

 هِت ءاو یعض كن دودم ةیسراف ءاب (ن دے وپ )رولک دن زب رکو دزیرک
 لاک رار د ودع هدس رعردردصم هنسانعم قع“ وقو كلت هلل سسك ك ن هدودم

 * تسند وپ هچتسک باطن ا* تسندیسرو ناسجربخ نی (تبب)یدنج
 6 شمانوب مه توترف ندوکید هب هسیک نوب ۴

 نو هلبا نونو یخ ,تالادو ینوکس كواوو یخ كن هیگراف فاک ( ندوک)
 لزم ناهج نیا (تدب )هرس س دق دلو ناطاسر دکریزیدض هنسانعمقجاو
 یجدهیانعم کیا هقشب ندنوب* تسندوکزا ناهحرد نداهنلد# تسنیشذکب

 وصو هدناعوررم هکر دشوق «کوکرب ینان)ریکرابنعروب واشا هجوق لوا )رولک

 ٭ راک
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 وتعم هدیب رعاکش مانوبندگنریپ هدایز هلبصتف کناف( توترف) ولو هدنراک"
 توترفدوشوا یاراب لقع * قعساوبا حش ق انآ هاش (تیی)یرضف سرد

 ٭ جا نشاش هویلاک ردکعدول د ادیش ل
 هلا یخ كن هدودم لادو ینوکس كنهیتعت ءا ویتف كنهمجم نیش (ادیش )
 تک ارید هن الو! غامد هتفشآ هلبا یس التسا قشع دوخاب یس هلغادوس

 شوخ هج( تیب )یدعس حشر دشعلوا لامعتسا هد هنسانعم هناوید هليا لاعتسا

 ك هدودغ فاك ( هویلاک )رزب نتشوئدیاشا هک ییآوح# هدیروشیادش تفک

 لتخمو مسرس ینعع هليا هیمسر ءاهو یعفلواوو یرسکلن هدودع مالو یف

 ویکشداب ناهاکر کس لبلب ان (تیی)یرهجونمقجا نشاشو هلباو خامدلا
 رولکهدهنسانعم مهف دنکو رغاص یخ ده # دنک ادیشو هویلاکاز تسعرسمدرم

 ۱ ۹ تشز یدلوا شبارآروب زو ب زو هیاربب

 ی كز هبنحت ءا و یف هدودمءارو یرسک كنهدودع هیسراف ءا ( هیاربب)
 مساندنظا نس ارس هنسانعقشقا و قنورو رب و تش ز هلبا همسر ءاهو

 هامزرب هیاریب محه * اضق تسدوترهوکز ارت (تیب ) یرونا یکحردردصم
 هتسانعمروک ذم هارب هلا هدحوم ءا و یرسکك هدودمیاز (سزر) تسن

 س ادخ فا هراس (تس) نالسهحاوخردر دصممسا ندنظفل ندسز

 هل.ظفلرف یهاک )نید تیرعتنطلس فرشو جانو بیز *تسوزا هکنآ سيوا
 هلا ارویعفلواوو PELE هدودم هبجیاز (رو زر رردیارکذ فدا

 "ارکو هشها رکو شکو نونلا لرکه تسانعم كرب و قنورو تفی ز یکه یاری
 نالکهدیناث عارصم(شیارآ ) نوساوا هسرولوا هلبا هنره یصاح ردا
 دردصم مسا هلبقاط ا همه نیشروسکم لبقام هنیرخآ مما ندنظلنتسارا

 شیارآ منکوز × شرع لیمکتب هعحت نبا مرات (تبب) یفرعروکذ م *هیاریب عع
 | نییاومسر نعم لوا )رولک ید هیانعم یکیا هقشاب ن دنوپ * سر٤ لب دنق

 ردریسفت تنی ز الاردرسقمیسهلج كظافلاوب ردیعا اونرپ « دیفسوم معین
 + مت انوط نتساریب كمنزب نتسارا ٭

 نیبزتو كمزپ هلیئوکس كنبسو یر هعف كنيت دو دم ءارو هزمه (نتسارا )

 دنیارآو دیارآ هلبلا دبا ةي هیتحت ءا كنبس یتالبقتسمر در دصم هنسانعم كا
 یرصنع ر د راج ید نتس رآ هلیف ذح كفلا هرکص ندار « دظةلوب رولک
 نتساریپ # سشحانهبطخو رعش هاکشیاتس × اداب هتسرآ تنینکم انب (تیی)



 کک

 دیک

 دم )4.

 عیج هلا یوکس كسو یعف كن هدودع ءارویرمهک كن هدود# هبسراخ ار

 تعارزوقمادو عاو حجاغا ده هنساضمنعانوطو كقزب ه دراکنهرف
 ردر دص هرولک هد هنب راانعم قمر دلوطرومحو كا حالصا الرا نوعا ||

 یتعع ناسارا هک ت هج نازا نتسارآدضنتساربب هدیرتکناهج كنهرف هک اماف
 لوش هکر دلوا .دهاش هیاتعم ول ندر کک شعع نتسارمب او 3 درک نوزفا

 یرماژالا هر هدیکب وسكن فلز از هکیدلنا عا هزاناصاخ دوخخناطاس هک ت قو

 (یانر)ردشعا م ظذ یرصنع غی دلوا بات یدو هم ناطلس ك روتک هنیرب
 او یش !یاحهح * تسا نس اکزا تب فازرس بیعرک

 .تسا نتساربت ارورس نتساراک ۴# تسا نتساوخ یم طاشت برطیاح

 رلیشو د رصق ولکوب نوتسو نتسبآ و
 هد رعد هنوبح ولکوب و تروعولکوبهلعت تا هدودم همه( نتسبآ)
 ماشره تشاتسیآ تلف ار ث داوح (تس) یتاعلا وا هتساتم لماحاا

 | رلسراد * س درشروخشدب یوزادناز تداوح هنوک دص رک ٭ یاز تیکح

 [ا كندیقوف ءانو كنيس ( نو رتس ) هنسانعم ىلبح هلبللا زرید تسنتسیآ بش
 ۱ ةکناوحو تر وع رصق هليا نو و سف كواعو ینوکس كنارو یر دعخ ||

 هنعیلاعت هللا یسرییع تبتنمر د یش اک ن سحرا د میقعو رقاع هدیرع

 ی دوب نورتس اوح دبا ات # بیسار شذیرفآ شک اپ تاذیدوبنرک( تبب)
 نورس هککربا « دن رصد هد یرلشید لر شرط (a) برع مداو

 مهفافیک ی کب دد صق ہ دیک میک هر دراو تراشاوید نما زغید
 ٭ قمروغط نتساز مه نداز یدنب د هغاعوط و 0

 ا یدعتمےھو مزال ےھ هنسانعم قمروغطو قعوطردردصم ( نداز )
 .تسار تاو یانود تش (:تد ) ی دعس حش زرد تدالوو دلوت ه درع

 ا هدودع دججیاز(نتسازرار ماداردام داز دنزرف وئوحأت * یمرخزادش

 2 كنرس قالب قتسهز هر دصم هنسانعمقمرغوط هل نوکس كنبسو ||
 | عي روا هعنزدکل ندزقمروا ۳ رولک دنیازو دیاز هلبلادبا
 | هنسانعمقمروا ر در دصم هلبانونو یر هک کالادو ك هبجمیاز (ندز )

 | دز هلیمدقت هلاد كنون هرزوا سابق فالخیتالبقتسم نوسلوا هسرولوا هنره||
 | هج نعي نز هتفج ییععر دیکر فصو (نز دکل ) رولک دننزو||
 .كفاکو كمال دکل هکنوح رونا وا لامعتسا ه دل اشما هو دو طاق ی روا
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 أأ هدناویح نوساوا ه دن اسنا هنسا تعمق مروا قانا هکه نا لادو من
 یدک هدنسماحتب .كنهعطق یحسب ! نوا یفرهلوایب کف نر نوسلوا

 + قمراب وق نتتمکنا یدلوا تدینک كکج ۳۹9
 زرد کسو رحهدس رعردردصم ةتسانهم لیکج هل حد كفاك (ند.شکر)

 تفرکن دیشکار لد روتر * تفرکن دیسرهشفن لکربوح (تیب)یمظلربه

 یرسک كنهدودم ٌبسراف فاکو ینوکس كنونو یقف لبه ( نتمكن )
 دید كلفنابغاب وج(تبب)یناع) اویا هنسانعمقمراپ وق ردردص ها هجم ءاخو
 چوا هقشاب ندنوب * عابزا اه ورس تخغگنار كشر تسد * ٽب وخ تماق

 ندیشکرب نع تلا )ند رکا دپ نع یان )ن درکر ود ق عع لوا )رولک ی جد هیانعم
 < مه نخ اب یسانع قمل وتوب نکیا رانی وا #

 بعل ردردصم هلتوکس كند ءاخو یف كە دودم دحوم ءا (نتخ اب )
 قمان وارافو مم رطشو ناکوحویوک الثمردلک د هنسانعم صر رد هنسانعم

 | خوش یی رحوت * یرباهنیراب و ینادرک مٌدحاهرهم (تبب )لیععمالاکیک

 تانک" ابلاغیخد یریبعت قلتوب نکیارانبوا نکل × نتخاب ناوتنوناب یمشچ
 ژرید دن زاب ردزاب ر ونلوا لق هیاز هبجم ءاخ هدنت القتسم مهفاف ر دندمطان
 حراش ان الوم هک اماف )ر دیلوق كرل هسوک یلاشاو یعلحو هللا دمت لوقوب اما
 كتخا بویلوایصار هزوسوب موح ص یدوس نالواظفاح ناوبدو ناتسلک

 تحاصف قلوا ندنظذل ندیزاب دزاب قحا ر دن س هکک دزاب ,یعر اضم

 یدنلوا ناس هد هم دقم کس هت رد هدندب قحو یدید ردستا هتغالب و

 ی وا ر د هج زاب ر دسانیوا ندیزاب
 || نوپ وا ردردصم .هلبا همعتم یازو یعق كن هدودم ۶ دحوم ءاب (ندیزاب )

 || ر دریغصتمسا (هصراب ) هني انعم قجج واو كا ور کو قمانب وا
 هح E د ار تس كن هع طة یمچ وا یزک وید نو وا یزاب هکنوج

 ی كلک زا هع * ژاب ید مه تاودالا ی قس کر دریغصد 1 نادا

 هک زاب تعنص ( تد )یر 2 یریطن النمرولکەد هتیرلانعم هبعلمو

 1 Se اش ات ل وغشم هپ رک عف درهب # لفط نوعمه ارام و بس دنج

 ٩6 ناوعف نلعفتسم نلوعف نلعفتسم
 یرلوشح یکداو یی رضو یضورع نکلردندارحالا نم رجر ی هعطقوب نعت ح
 + یفومرولوا عاد ندیالکوت هقح ۴# رد هل مطقونیخ 1
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 اا € كرب ہسکادنکار یحعیک ی اک هعطق ۶ رددقورعمتاکنالوا ها

 ام نو تم 36(62 )یدک دات لواهعطقیتاس هعطق |

 ۱ ردراو اعاو موحد اک !هدعاعع و ردبآ رعود فاک یار 1 ایک دیه

 | دولوار دصم عسا هنسام مرا ن دنطَمل نمک ق اک هققلا د ندرت وب

 بک میت میم هداز اب لاک رولوا هدیکرت ر فصوو ما دمه

 | امشب نیکودیاراو ق یرعنل کل راشعاریقت هلفاکع قاکتعابایر | هکتیزاب

 | قلبی «دقاکاماردخرا قحا ردلکد مزال تن بابر را ہدقاک هکنوح

 | لامعتا هدنماقم یربرب ازاحم هنب نکل یکے صق مصعع هدب رع نالردمزال

 | تادا ( ار ) مولعم (یتعم) یدک« دتاو ودا E (ک )ر روت وآ

 0 | كنهعطق یعجوا للاوید ر ديا (دنک ) ةکرلا تاودالاق بس اک ردلوعقم
 ۱ دیسرافو ه دب رع هتسانم ایکر مخ نزول ¢ مسکا  رولکء دشت تش

 | نعمل صاح)رولک « دنساح تیب كن هعطقوب وبد هوک (كیر )ر دا عتسع
 | دیو کیک یر کرا اتسم رک د دعطقر ب وستع هناکح

 < كتشو خوشردنزوک زا یل هولج ردرک هوي
 | ین هولج هویش هکنوچ هنسانعیل ولج رداموی 6۶ هر
 1 اکر لات تاودالای قبساک ر دلا ےسا تادارکیدک هدنشلا تد كن هعطق
 ۱ | دكت اهن (تب))اعلاوبا رولک هد هتسانعم ید رظ بوحرک هوش یچدمه

 ۱ | نیش (عوخ) دادیرکهولج ناب بوشآ همه + دار رقوت دوجن «رایشاع

 . | هدوساو ور هداشکو لزوکو زان نعم هل هجم ءاخو یعع كمدودم ةع
 13 | هجاوخردی رق ھتب رب یرب زانعہوب راکرطاشو باوجرضاحو وک غبطاو مط عض
 3 5 د دندرب نانج+بوشآرهشور اکیرشو خوش نالو نیکان (تی)تفاح

 وات ارام" ناوخ ناکر هک ل د زا
 | راد ىع كںنزوب هلا هم ح2 نیش (كنش ) هتساتعم ن کرج رحراربد نیک خوش

 |ناس هحاوخ رلرید كنشو خوشرلد هکتاغص یرپ برو تاکرح نرش

 ا لد بارش ٭ بارشو كنچ عامو عاعسو تنش ناوج ( تی )
 :لوا)ر رد خد هياخم شب هعشب ندوب # راهب شبع حوصو

 ۱ ۳ درایخ قلم وخ تلات ) ليف موطرخیعع ین ان ) قیرط عاضق
 ۳ ]۱۳ هدناتسوب

 تک + كنتراع قعوا مرشر دشوب واسه و زا هوشع)
۱ 

Kees: 



 هک ۳۱۳ ¥

 هوشع (تبب) فاح هجاوخ لالدو مهغوزانینعمب هلب مسکنيع ( هوشع)
 (سوب)تفرباو دی رخ هوشعنانج هکر خآ دید * مورت دارا یوکزا هکرادیم
 هدحوم ءاب هدیسراف نکار اید هلبق هد رع هنسانعمشوب وا هلبعض كن هدود ءان
 | ندنلغل ندیسو هدنلصا مهفافرد هس رع هدس رع هل رعل رد هسراو

 رما لاثهرولوا یخ درمضاحرماو یک س وب نما درولوا ید ییکر فصوردردصم

 لد ترسح ماشر #رصس تقو میس یا شرد لاخسوبب ( تبب )یمظنربم
 هلبا معو ینوکس كنارو یخ كن همم نیش ( مرش )زاب كلام هدهضرع

 مناوج مرش ٭ تخر بادآرد هک اکیمب دش ( تیب) ینیطل باخحو ابحییعع
 كن یلوا نون ( كنت )رولک هد هنسانعم لحر تلا یخ دمه # نانز دراذکب

 یمظثربع سومانو راع هلىا هبسراف فاکحو یوکس كن هبناث نونو یف

 ادم لقاعوا زکره مدآ تسبن # راعو كتنزا ارکره اورپ تان (تس)

 ۹6 ینعسیعکب زردشمزق هدیعرک لوط هوب

 لوط هلبا هبعسر ءاهو يعق لواوو یرسک ك ن هدودم هدحوم ءا ( هوي )

 * ناک تصع سرک ع ج2 (تدب )ی اجانالومز رد خد نزهوب هکدروع

 فاک (هدیمرک )رايد لوت هدیاتفج هلمرا هديب رع# نانز هوب زا دنکهد هنس
 RY PE شمرق ردلوعفم ےسا ندنطفل ندسرک هلصف كن هسراف

 || لب رسک كن ه دو دم ءارو یھ كن هیقوف ءانو ینوکس كنيعو یعق كنبس
 هنسانعمقب زرنعس هکنوح ر دب وسنم مسا هدنلصا هنساتعم تروع یب ز

 نکولک زا دنب ار سقن 2€ ) یباح انالوم رد هیسن ی

 ۷ تس رعسو نانزوا توق هکسکنا تسغراغ # یرتعس نانز رک

 ۷6 كنج ربج یا دیدلوا كنج اع یدآ یبزیه و

 كنونو یر ههقلن هیسراف جو كن هدودم هسرافمحو كيم (كنحاجم)

 بویلفب هنی رالب رلتروع هکردتلا یرلکدید قبز هدیکرت هلبا فاکو ین وکس

 هني رزوا بودیاندیرد دوخا ندجاغا هباشم هلحر تلارلردیا عاجهنب رازبرپ
 لابعتسا ینوب بوجاق ندانز اب وکه جنرلعز هلبفوخ یضرعراتروع کج هفبطق
 لقت تسدو رفمر # زو هدام تهاجیادعا دنک (تدب) یر سعد زار دیا

 || كن همم یازو یرسک كن هدودم هیسراف مج ( كنجربج) كنج اجاب و
 هتسانعم قب ز حد وب هلفاکو ینوکس كنونو یه كب هیسراف میجو یوکس

 4 رد هر ی دآ كنهدوهعم تلا عاج ناک
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 (تس) یناعلاوبا عاج ەچ هلبا PE هدودم هسراف فاک ( ناک)

 ناک آروا دشاب اصوصخاب  تسود ناکدشاب هکر ه درادرک نوحورفرس ۱
 سم ز هغو هددشم ءارو كنون ( هرن ) نز هرب ندرک

 یانعم شب همش ندیول ناسا رک ذ ن عا لتر ثلا ش عع هلا هیعسر

 3# هد نحرش ییا تیب كن هعطق یعچوا 0 هتن ردراو
 +( كنلمنکرا یم شل وا تشپ بآ مه سک رف ۴

 ناوسن ةدوهعم عضوم یتعب نز حرفیعع هلبا نیسو یم كفاك( سک )
 لوا تراغو هدمآ سکرحز (تبب ) رع اش ردکرشم هلت رع

 ینعی ردیفاضا بیکرت (تشد بآ ) هدرکسک مانو دروآ مهب ! لک كر و د
 ا ردب زا وان زا لث اضف درادردق نآ ( تب ) 1 د نعل هغطت

 ییوص هقرا یسییکرت یا # تش بآ اب وک نافرع + میسج رس زا درآ

 تشل E ۲ ہدنلوا تدب كن هعطق یعقرق وید وص با | هکنوح ردکعد

 كالو كمع (كنلم) يبدا تاب كن هعطق ی :دب یچرکب وید هقرا

 هدییرع هک( نکرا نع در درم نع هليا دیسراف فاکو یوکس كنونو یر هح

 قالبجو قجآیااویشاب لوا )رولک یخ د هیان عم یکیا هقشب ندنوب بد بزع
 #باقن هتسب ناخز ییوروترو تافص ( تس ) یزارش یعادهاش هنسانهم

 | هنساتعم ریسکا رد رضاح یهن یاب ۴ كنلمو روع ناکنزوت تلط تافص

 < لک لک یازاطیشاب رسغدو انیانروک
 ترخ تتالاک كاردارد ( تس ) نالس هجاوخ یعا ینعی روکی عع ( اشبات )
 ردنکرم هدنلصا # انان هشیازا هک دیا یعرادقم نامه # دشوکیم هکنآدنح
 یدک هدننلا تس كن لوا هعطق ویدا ی روک اپ ردیف تادا ان هکنوح

 ۱ اشا جا رک شدا تس كن دعطق ر یرکب ودی ګا (روک) ۱

 ابد هنالوا ند هرکصروک اما رارید هکا اکا هديب رع هنسانعم ناغوطرسزوک
 ۱ هداك” ینیدلوا ريسفن د هدمافموت نکل یدعگ هدنحرشروب نوٹس وید

 | كن هج نیغو ضف كالاد (رسغد )ردینم هعویش وید روک هیاعا اقلطم
 زرد قازاط اکا | هدیکر مدآ نایلوالبق هدنشاب هلباارویبع* كنئسو یوکس

 نسب وتو زمسلیق یظفل ع3 نالوا مهغن» ندوب یرکناهج و اذک
 لکیشاب هلبا مالو یرا دحق كن هیسراف مجو كفاك( لس نما هان

 هروشلج ؟ مادکر سز (تبب)یزپ رت فب رش زرد عرقا هدبیعهک هنسانعءمدآ



 کراس
 یرکا یجدبه # محنرزو كهآ هرون یز تدشاب هک ٭ یر نوک و تخم ر
 ر ولڪ هد هنساتعم ر وناج صوص#ر و هنسانعم ناویحو م دا لقانا

 كن لاپ وط ی د كنچ هغالوچ راریدرغاصرک و

 ( كنج ) را رید سرطاو مصا هدب رع هکر غاص هلبا ارو یھ د كفاك( رک )
 هد رج قا هژبا و نتوکش كنونو ی كت هبسراف مو

 : تا روهشهو فورعهرب لوا )رواک ید هرانعم کس هعسد ن دنول زرد لشا

 مبار)لاکچیتع ثاان) یو یرک | یی هد یتعع ین) هنسانعم د
 ا ےکح هبانعم تردوب اصوصخ لف بالقو اموع بالق یئ

 كنا س ص .وکردو هداب ماج كنحرد # فاز كنح ناناوحو بش كاح 7

 ر ندناظل كنحرا 8 همان راکت مان س هاخ) كرزح

 با هراعتسا قی رطنمان)ردراممهرومشمرب ندرءارم عباس )یغانرط لرلشوق
 4 اهبسراف فاکو ی وکش كن ولو یه كمال ( كن )زا رد هد هناسنا هب

 رواک هد هتسانع»ه لحر لا هر هام قسعاو حج رعا هد رع هکل اپ وط

 ٩ دیفسقا ربسلشی هراق هایس خ رس یزمرق#
 بلاطرو لوا قالطا هضورعمو هضراع رجا نول نە هلیصوصخ (خرس))
 تسد افو لها نوح # خرس ناتسلکنوح هرهح ی شنا زادیسر(تدب) لما

 ژرید هد هبکره نالباب ند هرفجتزو هرةجنز یخدمه خرس نامادو خرس

 هقشد ندنوب رارید دوسا هدس زع هکه تسانعم هراق هلبااهراهظا هبسو (هایس )|

 تع ینا ) رارید ته هیس هک شوخرسنیکک لوا )رولک ید هیانعم لا
 دیعما كنيرب ندج ماج هعبس طوطخ لان) یشیحرک اچو یدنه مالع
 ردیمسا كنتآ كنر هایسرب را دنتسا سماخ ) سحو موش ینیعع عنار)
 هک هنس انعم لشي ( ریس ) ر دیمات تاکرب ندتشدرز تافنصء س داس (

 کت ةو ندنو رارید رضخا هد رع رونلوا قالطا هضورعمو هضراع

 تیب )یآاه هیانعم یکیاوب ررید هبوب هدرچ هايس لوا )رولکخد هیانعم
 هایسییعع ینات) دنبال اب یانعر ناریشوحم# دنسلد هههشرمس ناتخرد

 رادرهوح م ع یعع عیار )راربد هنالوا نوللا قرزا یکدالوپ نلاد) یناص

 و FRR 0 ندروک سداس) رجخ نع سماخ)

 هضراع هک ضبا نعم هلی رسک كنپس (دیفس ) نچوریاچ نعم نمان ) دوبک,
 ردهیانعموب ید دیدس هليا هبسراف ءاب هنعضوم اف خدمه رونلوا قالطا هضورعمو
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 چ كنر هزوکم اف هر وب درز یراص دوبک لوک

 هک نر وک هلا لادو ر کن هدودم دحوم ءا و یھ كفاك ( دونک ) 7

 ( تب ) یناعمل اوبا رونلوا قالطا هضورعمو هضراع زرد قرزا هدي رع
 یوامرب یدہه # دونک كنر ناعسا هتسب هکناز# لد دود مدره حواربدوربم

 یراص ( درز )ا راردیا قالق رولوا هدناسارخ یمالعا هک ی سو رد یزوق
 (تبب )رعاش رارید رفصا ه دب رع رووا قالطا هضورعمو هضراع هک نول ||

 ءاف (ماف) هدیطلع نارفعز رد نابتاف ۴ درز شورو درز هماجو درز یور
 بولو قحال هنب رخآ هلک یژاک| نکل رد هنسانعم هی وب هلبا مو یف كز هدودم

 نالوا سام ن دتهج كنرو نول لوا )ر ونلوا لامعتسا ندتهح چ وا
 ظفاح هجاوخ ردنابب یک دارم رد مافربسو ماف قرزا ال هلبا ردنسن
 مط ینا )ار ماف قرزا قلد نیا ےڈکرپ رس زات هن مفکرب ىرغاس € تدی)

 تخاس تمادن ۶ مان دب راب س دوب هک یزاساو ( تدب ) ورسسخربم هل تهج
 فاصنا ( یابر) طفاح هجاوخ هلت هج تیسنح ثاان) ماف نییکنا زورآ

 | یکتا هقشب ندنوہ ٭ماش بناجزا نمریکناهج هاما ٭*حص قرشمزا وت

 | تیالورپ ندننافاضم ناسارخ ینان) ماو لثم نرد قعع لوا)رولک د هیانعم
 || فورعم (كنر )رديدالو ىاج كيما نيدلا باهش ارعشلا لك اح ردیدا ||

 نسحرد تسه یحلاو كنردص (تس) یشساک مشذحم هتسانعمن ول هک ه نوک

 یکیا زوتوا هقشب ندنوب# و ربا مشچ یال اب یهایسزارتال اب # اهنازا كيل
 تنحو خر ییعبب ۳ نیشو بیع ییعع ۲ هصح عع ۱ رولک یخ د هیانعم

 نوچ اجا هک یوق رش عج ٩ حورو ناج ین ٩ یروزو توق ین +

 !یعع ۸ نونلایعب بهد, عم ۷ نوا قمرشا هي هود یشید یي راسب
 حط قع ۱۱ دادماو هراجینعج ۱۰ لاوحاو تلاحیتعع ٩ تعفنعو عفن

 شورو زرط عج ۱۳ هقرخو مقره بوث شیب هدنژ قع ۱۲ دبمو]ا
 ۱۳ هلیحو رکم عج ۱6 یسبخ عاط یی یهوکزب عب 16 مسرو
 عع ۱۷ رد كنر دوخ هاب نالوا ور دوخ الثم ك٤ نع نسر عع

 یەم ۲۰ یهدنمرشو تل یعع ۱٩ یشوخ ینعمب ۱۸ یکینو یبوخ
 عم ۲۳ كدنا هب ام نعم ۲۳ راک قنور نع ۲۱ ناق ینعب نوخ

 عع ۲۰ دنوادخو یلاو نعم ۲۵ راقورسبم یعع ۶ مسو رد

 | درکناهجر هما # مارخ درک ب وخ مادکود نیزان # ماف اذیم كف یا هدب
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 لخالخ ع٤ ۲٩ راکیرمشییهب ۲۸ هطقن مع ۲۷ هحشازا هب رکو وب دب
 ۲۳ دنن امو هبش ییعع ۳۱ رولو! ضرامندنلاحن هک بضغو شخ ىع ۰

 یدناق ربسفن ةلیبسح ی ویش ه دکر ر دیسراف ( هنوک ) تلایخیعم
 ر دراو نص :دابضالا خج دن وب (هتکب ( يک نوک نو

 4 نیبکنا لا ناغوق ودن کیرآ روت رو ج *

 (تب ) هورغش فرش “اموعرو دز یه ها میجو ینوکس كنونو یت كم )° .(

 و * نایڈآے رد تسد دود نانحمه # ناس .اغوغ < ه دودر دنارهف

 8 رشو یلاع من “مربقح دنچرھ (تسر) كيم داتسا اصوصخ لسعرونز

 لاد نکل رد هنسانعم یرآ (روبز) جم زا نم اب ان نی رش لسع یرآ

 ر درلخلنا ۳ یی دلوا یرایراص یحاص دی دش شدن بویلوایسیرآ

 رخ ود هک * یت ماع یرکس بصق نیا تقاب ک (تبب)رعاش ردکرشمەدبب رع
 « دنا هک یناوق لان هلا هبسراف فاک (ودنک )روبنز دقرب هقرخ لسع نا

 وعحخشنفورح * ودنکوجار دغاکو روبنز (تبی ر) رعاش ردیا لاب یرآ ح

 كن دیسراف فاکو یوکس كنو یف كم رمه (نیکنا ( تسا نکا ده

 اید لسعودهش هدییرعاهکل اب هلبانونویربسک كنهدودم * دحوم ۳:

 + كيرشمهو شدنرهزو نیا [نیشونولتاط
 ینیعع هلیانونو یرمسک لنهدودم ه۶ نیشو یم كنهدودم نون (نیشون)
 3 E لدعزانوجهک یدنوادخنآ .(تبب) نالس هحاوخولتاطو ن نرش

 ررید ی د سون طقف ه دانعم وب * دروآیم ناور نیشون ناور نیشون نر د
 مدب (تبب) ظفاح هجاوخز ید ره هدبرعکی آه كن هبقوف ءن ( مت )
 * ارارکشلمل بلد اوج »ین کت هاله مدنمرشو فک
 كانرهز لوا ) رد هیانعم کیا هلا هه نیشو یرسک كن هدودم نون (شی )

 دزاس هشپ شینز (تیب )راطع حش یاثماروبنزو برقعو یسهنک | كرلناویخ
 ر دقفح ن دیشب داصف یتا ۱ یراد هدرب یوبکنعرکن انح * یراقفلاو د

 یتش د تح ر د هنسن یروسشین هکررویب ید دنوب موح م ه دازاشاپ لاک
 هلا رهز درر مطان هک اماف ) یروعشلا هلصد اذک رارید هد هنشید ز وکط

 كنونو یر دع ك نارو كن هجم نیش (كنرش ) مهف هافر دیزاح یربسقت

 یزیربت یعوق و الم یک مس هدن SRA اوو

 دسانشذ اشاعت تفواردهش #* ماک HATE شوه نان (تس (
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 ا١ا دکر نکل ررید وغا « دیکر ےس « دی رع ردیسراف خد (رهز) كنرشوح |
 شوغاردنکدیآ نهربب زا مکش ر(تیب)یدعس حش یدنلو رپ سقت هیس > یو بش

 هدیسرافرهز هقشاب ندنوب * دیاسوت مادناب هک دیآ هبل اغ زا مرهز # دبسخوت ||
 | زدهنسانعم هفوکشهدس رعرولک هد ەنساتعمەصغو غو هنسانعم خو بضع ||

 ؛عدروف كلرکر دکبوک كس نوپم هنیزوپویآ سرخ #
 || بد هدس رعهکونآهلبا نیشو ینوکس کارو رس ک نهج ءاخ (سرخ)
 ہک # میهفتو میلعت دندرک ناچ (تبب ) لوکو هژب تفصرد ینظنربم زرد
 یازو نر لنت هدودم هنسراف ءا € هننز مه ر) دیلع سرخ نوح ,دنک دناوش

 لرید د تکه کنوی* هلبا هبعسر ءاهویعقكنولو یرسک ك ن هدودم چچ
 (كس) ر دراج ید هنیژوپ هلنا هسراف یاز هدنوپ هنسانعم هدرق هدب رع

 كن هیسراف فاک (كرک )ر دنایلاع مولعم ید دلوا ك وکه لبا هبسراف فاک

 راریدناحرسو بذ هدب رع هکد روق هلا هب رع ن اکو ینوکس كنارو یعط
 دوش كرزب یدآاب هجرک دوش *ل رکهداز رک تبغاع ( تب ) یدعس حش

 د كنب نالبق یجدو هاب ور یکل د نالسرا ریش
 هدیب رعهنسانعم ناللسرا هلبایس هلام|رسکلاو قلا نیب كن هجم نیش (ربش)) |

 ی دیزوتواوید دوس هليا هش رس عه رسک امار دراو ید یسماسا قوجوراریددسا
 "هدح وم ءان و ا كن هدو دع ءار ( هادور ) یدک ه دنعبار تیب كن هعطاا

 رولوایعوت ج .وارارد باعا هد رع هکو کد هلا اهراه ظاو یم كن هدودم

 (تدس )ما بلاط رولواتوقیذ تیامردهاسیسالعا هاسویراصو ضابب

 | یاد * هاب ور دشکر رش نزا نیتسوپ هک دیاشنازج اعدا دما دنکو | لدعوح

 هجازملادراو هرابتخاو رب اماردلکد بسانم هحارلارورحو هناوج هزاتکرو
 | كنونو یر هعتف كمالو كنهبسراف ءاب (كنلپ )لر ارید وكلت « دیاتنج ر دعفان

 | یظفلوب موح ص یروعش ی کرم هكنس رک هک ن الرق هلبا هبسراف فاکوینوکس

 هیسراف فاکی کر حن مظان یدعس حش ہک اماف یدلیا طبض هلبا ی رع ف اک
 شب ا هح# لنڪ سورخ دوب رطاش هج رک( هعطق)یدلبا داری هك هفاق

 فاصمرد تسشوم كيل # شوم نتفرکرد تسرش هپرک# كنچ نیبوروزاب
 ردا دنقا هلعاادتقا هی یدعس شکر دقوش هلوا یورم هدیسیکیا هک اج» كنلب

 ۹6 تشب كنس هیاغبمولبق غزو ید هیاغب روق
 لا هدییرع هکاغب روق هلا هجم نیغو یرهخف كنهچ«یازو كواو (غزو )



4% ۳۹ ¥ 
 ا سن

 هديب رع که فسواق (تشب كنس) زرد یجدزغجو وغ هدسراف یک عدفض
 خالکنسنطو * تشرد ناهیفس تفکوح یهورک (تدب)ییتاهیکت افحطس

 ر دکع د ول هقرا س اط یسک رت یانعع # تشر كنس سر وخو
 هةرا تشد یدک هدنعسات تدب كن هبت ات هعطق وید ساط كنس هکنوج

 ردل حد هفختسأنم یدک ه دلا تب كنهعطق یغدب یرکد ود

 ۹ كنچ هکر و تشپ راخ یی رکو كنچرخ هلی لم
 ینوکس كنونو یعق كيج و ینوکس كنارویتف كن همت ءاخ (كنحرخ)

 دز رپ وچ ( تدب ) رعاش رربد ناطرس ه دیبرع هک کب هليا دسراف فاكو
 (تشد راخ )ر ولب ناس نشور تشک ناهج # روم كنح رخ كنج سس«
 فصوی کم > هایس ه دنلصا )رد ذفنق هدس رعهک یر کالا ار نوگس

 ید نر نکیدراخ هکنوح هنساتعم ول هفرا نکندر دی ڪر

 رعاشر د هرهاظ تساض افا قیس دق تش یدک هدنئلا تدب كن هع طو

 تشد راخ نوح ه دشازت ارس ۴ لو یر وپ نارب هدانف ( تدب ) || 3

 ناسانوسلوایس رب د شوقهکه تسانعم هک یرب رد هراذعم زوفط (كنج)| 1 3

 كکصقرب * درعم كنها نزا طب هر (تس) یماظن و یسهکب ۱ 1

 یدک هدنحرشونم یبار تد كنهعطوو یزانعیاب * درمم كن ازحنیهاش ۱

 4 مه رز اش ٰناغوط هشاب دعا تلکک ك یک 1

 ه دن رع هک ك لكك هلی سراف فاکو نوکس كنهسراو ءابو ییحق كذاك (كیک) ۱

 ېر د تور هک زاب نارهوت نامزرد ( تبب) نالسهجاوخ راد هجو لو
 | * دح وهءاب (هشاب ) دیرکت شکنا ارس ترسسح ز درک کهتشر # کیک |

 یراک دید دعا هشالا نزول هلباهعسر ءاهو یز دکق كز ه٥ نيش نشو كن :هدودع |

 | هجهشاب ز (تنب ) قناهرلب دید قشاب بودا بر ر۶ا برع هکحشوق یا

 ۱ رومشم ( زابهش ( nN دنلب دن هوک تسح # بآعع دراد هشیدنا

 (تب ) رعاش ررید یزاب ه دب رع هک ناغوط فورد هم هدندنع رل هش د اب ۱

 یز اب ی دوغ هتسرا حالس# یزات ساریزردو زا بهش فک ۱

 ¥ كنلک انر وط نعزو زاویلغ یدا | كفلیاح $ ۱

ر :هدو دم واوو یرسک ك نهدودع مالو یعق ك ن ههه نيغ (زارلغ) | 4
 یازو یی ل

 یاوکم( تب )رعاش رارد هءادح هد رع هک نسانعم یوق ق البجا هبسراف || 4

 2 تست هک وه هیسرافیاز# راویع كنار ردبكناب*زاز هدهب یاخزاز| 1

E ۶ 
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 ا )انعم موق رمژاویلغ هبا نبت هک (نعز 7 دیو سهید ج اویلغب
 یکی یع وهو شعارولوا شبد هام یاو كکرا «امیلا شوقوب هکر دلوقنم
 هک یجباویلع نوج* روز ۰ هاکاز هاکتدنجرا درمیارهب (تی)ورسخربا ردد

 یشب دلبر و تکرالیر کای در ایک *تسر هم ششو هداه هم شش

 بز کره * تشاد هکتیاج یشنمكزانزیک اقنع (هعطق)یرونا میکحرولوا

RENNنغز هلاسکب* درکورف یاجره وجرس یود هزرهزو  

 ویدردیمفاو ا لاح كغ الیج وب هسعکر ب (هغطا )دار ارن هلاسکن و هدام

 هنس جاق رب یه" ییهنسن هلوقموپ ه دنباوج فی رظ هجندیا لاوس هفیرظرب
 كمالو ىم كن هیسراف فاك (كنلك) رايدروبب مازلاويد حاتحم هغلوا قالبح

 رربد یکرک دب رع 5 یوق هنروط هلا هبسراف فاکو شف وکس كيونو یعق

 + وا هلو نرد ناک شرک هز ناک یا
 مکحراردیا قالطا هسوق جرب یدمهررید سوفهدیب رعدکی افوردم (ناک)
 ناک علاطودو لخز هراتس#ناشتمخاز تسح نوردنا سپ (تس) یسودرف

 وح(تس) نالسهح اوخراربد ربو هدس رع ابد را کی اد هلبااهراهطا ( هز )

 تعنص هدتیوب * هززاوآ تساخرب هشوکرهز * هرکو رسخ داشکب تسشزا

 | ی رکن دفرطرهیخد رکسع هجری و داشکه ا ورسخ یمانعمردراو سینک
 ]| ردیاهدافا یسانعمنیسلوا )ر واک ید هیانعمیلا هقشان ندنوبیدرب و دانک

 فرطوراک هع عبار)دقب نعي نابب رکی تەب ثلان)شوخ یتعع ینا )یکی هز

 ندیهز سداس )رولوا نکرروغوط قشوا.تروع هکیرغا عع سم اخ)
 بلاطیس هبرخقادزهوینهدقوا هلبا هیسراف ءاب (ناکی )ردها ندنننفل
 رز مْشجههلح شاابخ* ادعال در دناکواناکیب نیشنآ كندخ (تبی)ییمآ

 یروسره هلبا هبسراف فاکوینوکس لواوویعق كنون (كون )یناک م هدرک ار
 اصوصخو ام ومع یلاثماو لقونکیدو هریو ربو لق هنسانعمیجوا كن هنسن

 كوت,دراخش نودرکریشخر * نانبر د ړق هشنهش دریکو ج(تبب) یر س
 46 لندخو رنو كوان ردقوا جاما ناشن مه

 هتسانعم هناسدیاثماو قوا هلبا مجو یرادمت كن دودم عمو هربش (جاما )
 نت شش * دیآردقواصق تصشزاهک تره (تبی)ینبطلیکف ده هد رع

 ندلیفلوا)رولکیحد هیانعم شب هقشاب ندنوپ * جاما هدش هشنهش هاوخدب

 لات )یعوبج غاب ینا )رار دیا قشم هلکناهغغا قوا بو وق هبدب هنجگا هبروطر

 ٭ باب را ل



 کرم
 كنس فرب سماخ ) یهاش تخن عجب عبار ) ردننآرب ندنرانلآتعارز بابا
 اموع هنسانعمقوا عف واو ( كوان) هنسانعم یولب ر هدک ولب ترد رکی

 سکس رولبتا هلبا رنز هک اصوصخ لوید هنقوا شسوغوقو یکم هس هدییرغ
 هدن ول # خرحلوانزرپ مەخ هنس# داب د نشوروئآب تشودهدید (تس) یر

 رولواقوا رنز قضلواهلیصوصش هکنوج هنسانعم ماهیا هکردراو سونج
 قوا لخرحنالوا هنسانعم كلو E روتر لرز خرحاریز

 یانعءویدکهدنسنات تس كن هع طقیمرب یر کر ودقوا (ربت)رولواكعد

 دعرارکب ندنغندلوا هلب راتسانم یدنلوا ناب هدنحرش كنا ید یس هراس

 هلباهبسراف فاکو قوکس كنونو یردعف كلادو چم, اخ (كندخ) ىدملوا

 هقوا نالب زود ندنا یتح راردیا قوا ندنا هکر دیمسا كنجاغا نیا هدنلصا
 دقوا كن دخ بونلوا فذحرت هبا لامعتسا تکه رکص رارید كن دخربت
 اوسوا # كل یاهرخرب تاک اردا هلج (تبب ) انالوم ترضح ردشلواع

 || هد کت یحد هنفوا اد رک هدئس ےس مرا ھل # كندخ نوح نارپ داب

 هلی رط هزاصتسا م وح ص ی ز وعش ۳ ر دعقاو ید زرد كن دخ ۱

 ويد ردفوب یس ان هعکنب اما ردز اج هند لندخ هنفوا ی رک

 راو داف هن نوساوا شم هکمردیا نظربتف یدلبا نعط

 ٭ صازب وارونکروآن سر تیازسرخ دزد
 ندیدزد یجدمشرربد قراس هدس د رع کشا انعم مسرح هلعص كلاد (دزد)

 تسا هدوب وکن (تی)یمطنرمرولوا یدرضاحرماو ردردصم سا ندنطفل
 هک بنا هتک ) نسر ) مارهب مشجزا هءرس ددزد هک # 1

 یم * وا نشور یار كشرزا ماد باهش (تیب) ملک بلاط وبار دکر شم ہدیہ
ê 7یتفنم (تیب) یلمالانیدلاءاهب حس ۴# ن رسر هداد باوج  

 كن هدو دع هزه( روا) نسراو هبلالحرلا مدق وا هجولا قشمی

 هنسانههروتک قلطم ردرضاحرما ندنظفل ندیروآ هليا ارو یره واو

 یدک هدنرخا تس كن هءطق یمرب رکن هدلاح ی یییدلوا یکر فصو میکس

 هسرولوا هنره ردرضاحرعا هنسانعم صا هبحعف كنهدودم هزه (زوآ)

 رداهطوغ*ردوت شوک انب زادندزد فطلو هکران (تدی)یدنچت ل اک نوسلوا
 هدنت البقتسم ردیلنغل نا وا یردصم # دتګ وا شه آ دن داد بآ

 نسر> دزد هد رنحس) صعب درب واو دزب وا هلبلادبا هر جم یاز 1 نیم ء ۱



> : 
 | رظناخ رد ديفا لوا نکا ردنلوامقاو نت وا د قصانسر بیا

 ۹( كننمو كنشیسولترهش نز هار یسک ل وب
 زوتوا وید لوب هار هکنوچ قیرط عاطق قع ردییکرت فصو ( نز ءار )

 هدلاح ییبدلوا یکرت فصو ( نز )یدک هدننسان تس كن هعطق ۶

 یوک دورس نزار یخ دهه یدک هدنساخ تا كن هعطق ىش نوا

 فاو ینوکس كنون كن هې نيش ( كنش )رولک هد هتسانعم ترطدو

 هیسراف فاکو ینوکس كنونویرلدصف كنهبچ*نیشو كيم (كنشم )هليا هیسراف
 رورم هرکص یدیا یرالعو یرادآ نهار رومش» یرب ره ندظفل یکیاو ها
 تدایسورس>یا (تب)ینزوس میکحیدنلوا قالطا هیرهارو دزدره هلمابا

 لد كنش یجدمه * كنشو دزد جاران تفاحم یب وت تالم * ف رش تکلمر
 زرد كاشو خوشو ملد ی>رولکهد هنسانع» تافص یربو تاکرح نی ریش

 ۷ درونهر یی رود لوی و راوس رد هغ
 بک ارو لابخو سراف نعم هلبا ارو یخ كن هدو دعواوو یمط كنبس (راوس )
 یهوکن هآ * دربن تش درد هلج یهاکهدوب یراوسره (تدب) ناس هحاوخ

 هنسانعم تآ هغروب و یمرود لوپ( درونهر ) یرشح یهاکهصرعرد ناور

 "لواوو كنون ( درون ) افنآ قیساکهنسانعم لوب هار هکنوچ ردیکرت فصو
 ردففح لعافمسا دوخاب رضاح ما ندنظفل ندی رون هلبا لاو یر هعف
 * درکخ رحدناسرمع نتفر تقو * درونهر نادنحدوب یزات بسا (تس))رحاش

 دک كرد تملک | نافر هدا كم نایب مه #

 هقشب ندنوب هتسانعم لجار هدیبرع هکنابب هل مسکن هیسراق ءاب (هدای )
 هک هعطقرب ندنرل هعطق مش رطش ینان) لک عونرب لوا) رولک یخ هرانعم چوا

 هنسانعم لک هل خف كزار (نتفر))ندنوکس عونرب ٹل اث ) رد قدس « دبب رع

 || هدهعسأنو هد هینات هع طق یسیضام ےکتنرارید تاهذو حاور هد رع رد

 | یانیمارولکدنورو دور هلبلادناهواو كناف هرزوا سابق فالخ نالبقتسمیدعک

 یهاوخو هداب سون یهاوخ *ربخمریب یفروجدوبنوکت نتفر (تدب )

 هلبا هیسران فاکو یوکس كنونویتحش كنارو یرسک كناد (كنرد ) نک زام
 یکیاوب رواک هد هنسانعم یدیاو دولخ یخدمه كماک |یمپ تابلو مارآ ینعم
 كنتدوش 96 كنت یاجنیردنا كرد یزاسوج ( تیب )یسودرف یک هیانعم
 تقو عع لوا )ر ولک ید هیانعم ترد هعشب ندرانو كرد یارسوترب

 ¥ تعاسو %
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 ٭ زارفرس هدنجا نارقارولوا هلشن دو ےھف ل ۳ 3
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 "ھا لا عزم یاو ویو توس

 هدنرشاع تب كن بق یمن نوید ع (شناح) فورست ( مه ۱

 زانم نچ لوا )رد هیانعم یکیا (زارذرس ) فورعم ( نارقا) یدک |[

 ( تیب) یه بم هیاسنم یکیا دنلب تمافو ال اب دق ینعب ین :)دوتیأ
 ۴زارفا رس ورس دش نسح غاسی# زارفارس 3 وخو نسح رد هدش
 فی. فحش یاره هزهردنفح ندنظنل ژارفارمس .ردسکحرت فصو هدنلصا

 دناوا تب كن ا و یا وید سا رس هکن وج یدنلوا ف ذح

 ردقف لعاف ےسا دوخاب رماح ها ن دنظل ندیزارفا زارفا یدک
 9 كالح نو سقاط دشاب ر ییاکوب هسزوقوا مک #

 هک لا تنا هج شلام# مالرد هعطق
 ردکعد یلثم كنوا (شلامه) ید هدنناونع لو اهعطق لبثم (مالرد هعطق)
 یو هد نیش ر هدنرمشع یتا تدب ك دعطو ول ولد لثم لامش هکنوج

 هنسانعمردلاحم هداند ( لاتسناهح ) هطيسلاتاودالایف قیساکردبام

 اند نعم ( ناهج) تاودالاف قبساک یف ی یعء هحوتفم هدحوم ءاب هکنوچ
 مولعم(لاحم) هکر لاتاودالاف قساکردب ر تادا تسا ارا ره قساک
 ردلام یربظنو یلثم هداسند كن هعطق نالوا هدنفح مال نعم لصاح )|

 < لآ یراخر ردیا هک ه لزق هنوکلک هزاغ
 نانز هک هز هليا هبعسر ءاهویتح كن هه یازو كن هدودم هجم نیغ (هزاغ)
 هد رع ردب وره جد هژاغ هلباهیسراف یاز هدنوب راردیا لآ هلکنا نی راخر

 زار هزان * نینوک ور هيس تسنادرم هنوکلک (تبب) وزسخرم راد هر
 یان ) ادصو ادن عع لوا )ر ولک ی جد هیانعم جوا هقشبندنوب × یاراخرفتبعل

 یوجیرلقدقاح هغیرابناان) یراکوکدانقو قریوقینعیرب محو مد جب عع
 یک هزاغهنسانعم هز موڈ ر هل رل هک كن هسراف فاکییا (هنوکلک)

 خ ادنکهنوکلک*«دیس حصدنزوج ن رسن ضراعرب (تسر) ناس هحاوخ

 هبافذح ی هدر ءاهرد هرانعم ول ید هنوخلک هلبا هه نیع # اراتس هژال خر

 هتسانعمولکنر لکردیدیکرت فصو یکم شچمابس هدنلصاردراح ید نوکلک

 ی هاخ تب ك ا قرف ولد كنر نفس کرج



3 
 4 لاشهکی لر هعتنار نالیکح شاق هسو رب

 هکیغارب دی وج هلا هيم ر ءاهو یف چو ینوکس كنسو یک كواو (هعسور

 تا كراش مهر دیا هایس رارروس هنیراش اف بردانیقو بوکود مج نانز

 (تسر) نالسهحاوخ رارید دادحو قتسار اکا هدنکرت راردیا باضخ هني رال

 اسآ ن امار نیمز نیب جو مجزا هک# وری كبر هعسواراوهیبا حرف سوقزا ہک
 هدرلب وب یکه ماشو ماش هدنسراف زدک بشم هلس رع ا ك لاخ (

 هسلوا یریاو هایسردقن اردیا حدم هلتازاحو تاراعتسا ارعش هلغلوا لویقس كل
 * نیکنردوب هدید مدرعزا * نیک ؟ربنع ایس لاخ نآ (تدب)) یمظنرممردلویقء

 یسهثج هکشوقرب ینان) تفج نعم لوا) رولک ید هیانعم نوا هقشب ندنوب
 سماخ)هایسییعع عدار) ےس ورب نعم ثاانررزکب هنا زات هد مط یتا یکه غراق

 هنعونرب كناعدرب نمان) زر رش عباس )یور ناشذ نع سدا س )هدنرابربایتعع

 زریدلاخهردامردارب هدب ر عرار د هن رلهاث داپدنهرش اع)ربخورتا نع م سات )ر رد

 3 قو یربلد هکراخرفردیدآتبالورب
 تالو هلبا اروا یع كن هدودمهجمءاخو ینوکس كنارو یتف كنان (راخرف)

 راخرفب ( تدب )یقیطا رولوا قوج تیاغ یرلب ورد عسا رہ ڈر هدناتسکرت
 هیانعمیکیا هةشب ندنوب #یسکدنیب هن مدررهش نانخ#یسب نان ورهامرد

 رولوا رازق ددعسع هکر دلوقنم هلب وب رد هنا: رومشءرب لوا )ر واک دا

 ح رخارب ىلثم كنا هساوا یرب ن دنرلعارل شبا فقو هتم دخ تب نراسدنا

 ا2 لوا تولکرفاکرب زکآ هک ں دوب یراتم دخ مظعارررونکی جدرتخد

 هنسنق ره ردیا ضرع یر زق هروب زم یرلبهار هلا: لوا هدعب هلا
 | ردیا لصاح نیدا رم بوریکه تولخ بودیا دایقنا اک زق لوا هسردیا لیم

 ینا ) رولوا شا لبصح باو قوچو بو دیا تمدخ قوح هدنعز|
 ردتغل هلی مال یهو هلا رهیتعموا هکنوج هنسانعم لاخرف نلکهدینان عارصم

 د لاخرف شهروند هحاص نانلاص ندورطره ۱

 لاخرف هدیماسالا ف یماسلا باک رارید یخد كاخرف هلاک هاضععوب

 هوا نج رود هک چ اص لوا یتعی هي هدوعجال ىذلا رعشلا یا

 , ٭ هللاب ذوعن هک درظذ یدلوا جز مذح #

 وبا اريد ید نيع زاید نیع تباصا هدیبرع هک كکدزوک ( جز ےشج )
 توا شندرکب هنامز جز مشجز# دنرکفدرهبزابرندَمع هک كلف (تبب)یناع)

 و هدنلصا ل



E ep 
 ی داوا عدت هبا فاض نو فید

 یا مرکب ب وید زوک( مشچ)ر ٤د د یس هراب زو ۳ بت را ۱

REE. 8ی  rR | 
xلخد هدربسفت كنلوق هللاب ذومن (هت )ر ول ڪ ٠ دنتبب یی نوا  ) 

 هرد هللف یدلبا تر اشا هشب دح ( قح نیعلا ) هک ام اف ر دق وب دا

 < لاکشیسوناصیس همورویاش جاد كنشد# ۱۳

 کو دع دع "هلحو ناشد رک م نچ هلبا فاکو یعف كن هجچ نیش ( لاکش) 1

 هه نورد زا عزا نوح ( تب) انالومترمضح راربد ی د لکشاو لیکشا |[

 ناویحیدمه*دنن نکش لاکش كير كنز شی ڪرج ۷ نو رب زا ره رپ

 كنس وک یرلقد روا هنغاا تآ و ام وع كنس وک یراق درو هتغا
 اد د روطسوید ل اغ عع لاکش هدسرفلا ممماصوصخ

 ډچ ز دلب هراتس قارطا درلک وک ناو 5 اف

Eی كن هدو د# واوو ینوکس كنار و یرمسک كن « دودم  
 !تلدع هدسر یا (تس )ناس جاو نامسآ فارطا قع هليا نون نوو

 i ناو ربقات ناو رقزا باتفآرونوسمه »۷ باهش حص *رغ
 ۹ هدسرفلا عج رولک هد هتسازعم هکراو هناحرب ی |

 هلفاق و هنس انعم ضع کش ه ديب رع رد هتس اضعم هر وعم فارطا

 كن هدودم هقوف ءاو ی ونا كنتس ( هراتس ) طفح أف هنسائعم ناور اکو اا

 یعجیک ب کوکو مج « دییرع هنسانعمز دلب یک خا هلباارو یف

 لها دوخا روناوا لیزمت هنلزمم حور ید هناکیک نارتخا رولک ناکر اتم

 نشور نانح (تب) یاری هلوا رار دیا داعتعاوبد حور یذ .هبکوکس رف

 هش ن دنول # تسزو رذ لعشم یکی ره هراتس # تسزور هکاوک ا

 هک هرطسمینأت )رزرو هنب رلشاد نانز هکر اح عونرب لوا)رولکیخد هیانعم شب
 ی جوا راق هدرب r عبار ) هروبنطیللبق چ وا اثلان) زرکجلودج هلکنا ||

 ارد هلتس هطساو زدلب ن عدول علاطو تحب یتعع سماخ ) هنسانعم یویوا

 | ٭ لالهیدا یبرع یدلوا ون ءام یآی کی #۴
 هعطق ولد یاهام هکن وحردنکرم هدنلصا هتسانعم لاله هدب رع (وتهام)

 هدنسنات تدب كن هعطق ی دی قرقویدیکب و ی دک « دنل وا تب كن هسماخ

 گن ی مهم یه a ما دمر واک |
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 ۱ برض هل يظل م دی دوا ی ورب ون هام« دک رو کش عقل نوری سیب ر

 E ۱۳۰ درو وتا (تبب )اظفاح هجاوخر اردا لثم

 رايب یو هام نیب هاش یورپ قاس
 ۱ د یکلد 9 ر دیموهعم هد نزوس ےشج دل ۱

 سعت یک طابا مس هدب رع هنسانعم يکلدزدلاوحو هنکا (نزوسُذح)

 یلاعنحوالب سبز × تیادعا مش نزوس ٌهعشچوح هدوب(تبب)یرضف
 وید زوکمشچ ا کچ یزوک نکا یک یاسم اک .رد كب

 و اس داس تیب كن هعطقیم دی قرق واد هنکا نز وس یدک افنآ

 + لافوس ساوا یزکق وا یخ د ه دانعموا مه
 لوا) ا ا مالو ی دونم ءافو صحت هدودمنیس(لافوس)

 یزکقوا ین ان ) اموع یکلد یلاثما راسو اصوصخ يکلدزدلاوحو هنکاا

 تسرت *ر هم هشزهش نوح كلم تالفزا تقابت (هعطق) یرّعف سعش هنسانعم

 هرربغب* ناکیاهناجوت مهسز هتشکق رغوح»* لاهن خاشوعمهلدع نجرد

 رولک هد هنسانعم یسقاسیکلافس خدمه * لافوس ناه در د جا تفرکن
 دک شعا عرس هسلا راو كنشوق افع ی دآ

 هلآ روح نیغو ینوکس كن دارو مص كم و یرسکكن هدو دم نیس (عریس)

 نایلس تربضح ر دشوقر هقلطا تب جء لک هل ےظ عرب راد اقع هد. رع

 مدآ ی هرڪ ص ندناشعا رولوارضاح هننا ید كمالسلاو هالصلا هلع

 ردنکسا ترطح هدتباور صعب زریدیدبعج هنوکسم عب رو یدمرو
 ملکت یک ناسنا شعلب د وس توسل وب هر دحکتتا | هدودراو هوا ه هوک ن ینرلاوذ

 73 هذه هلاط الات هللا دنع اشا لوا یهاش دا ر رويط هلج ر دیا

 مطان هني دلوا رومشم و فورعموید مسل ا مو دعمو مسالا دوجوم سالا

 هرد هللذیدلبا تراشا هللوو هسیاراو ربیع

 ۱ لابهش هلیوا ید ربهش یرلشاب هل دانق و
 ۱ رکش تیپ ) ظفاحهجاوخح انا سار عم با نو کس كناه (رهش)
 ۸ مری تیص دونشبم سرع سواط × هاکراب جوا نیردزاب هک ادخ
 2 یدنلوا ناکسافا ضمرخ نوا فیشختردفاضا ی کرت ه دنلصا

 .یسالعاو یزاتم لغشرهر داود نادهاش هش هکنوح ا ۳۹ یسالعا

 هلرصف كن هیسراف ءا( ر ( یدک هدنحرشیبار تس كن هعبار دعطق ولد

 داق



 اعدام مورد ید( ل بهش ) هنسانعم داق
 نوهرم ٩ بوشنآهدراغاط هه اکل فج ةي وبا ایشید و 1 ۴

 9 ٭ لاش رکزرید هک, یاویحواوبآ ررغوطا۴ ..اا
 یف كنهدودم عه نیشو ینوکس كن ارو, :یعقكن هیسراف فاک (لاشرک) |

 هب وا لاقحردیادلوت ندلامح هاون هکیشحو نا اوبح عور هلا م ۱

 ییصاخبیصد | یجد ندنسکبارولوا داوتم ناویح بعلاوب هلوعلوا ہنشآ

 مان ما دیو رک # دوش هدارمارح صح هفرط ( هعطق ) ین اعلاوپا ردراو
 لاغش وعحه راکد ز د شر دپ * تابه دب سرخ هدو شردام # لاشرکوا

 + هلوا شعوب هغاربطو زوط هکلوا راسک اخ
 تب لنهعطق یر یبرکی وید قارط اخ هکن وج ردپ وسنم ےس !(زاسکاخ)

 یناعلاوبا هبکرلا تاودالاققسام لعردتسن تادا (راس) ) یک هدزنلات

 ناراسک اخناارمهزادناهیاس * فطاب یزوررکم انفتسا حوایامهنآ(تبب) |

 + لاماپ شما هبد شنروس ه دنتلا قیا م دوش | -
 قانایاپ هکنوج ردیدیکرت فصو یدیالام یاپ هلی هبت ءاب یلصا ( لاماپ )
 سما ندنظفل ن دیلام لام یدک ه دنعبار تدب كن هعطق ی دی ۍیرکب وید
 هلن رط هراعتسا یظةل لام اپ یخ دمر دقفح لعاف مسا دوخ اب رضاح

 روح,لاماپ مدش (تد)یمظنرمرونلوا لامعتسا هد هتسانعهرقحو نونز
 علامیاپ (تسب ۱یناعلاوبا ا راکر ھو ماش دش هژارو :ارک # رادع خرح

 A ر نوکر کد لاح سرر ڪ مد دم# نونکا م دوب ون نارچه

 4 هکلبا تسک هکغرکوا نخوما | یدنب د #۴ 1 #

 کا هلیا هج ءاخو ىع كنهدودم عمو ی یک ف كز هدودم دره (نتخومآ)

 رولوایدعتم مهو مزال مه هنس انعم كمرکواو كغرکو ا لوا ردردصم هیانعم

 مزال هوقو اليا نوت ظل كغرکوا هحردقتول یبکخ منو ما هی

 هر د هللفر د دعاسم طخ یلصاح رولوا یدعنع دسلوقوا هلا هقوق ءاترولوا

 3 0 دزومآ هژملادبا هی هم یاز كن ەم عع ءاخ یتالبعتسم هتسانعم كم: 1 تب یا

 ٠ 4 لالح دارتسم ید روعش یدلوا مارح مه رولک نوت

 دض هک م ارح ییعم هلبا ارو یز هعص كن هدودع ءافو كنهمجم نيش (روغشر)
 روب زم هکر ول که د هنسانعم روت اح یرلکدید قسرو یجدبهر دل الح

 | کره ( تدب )یناعللاوبا شیوا هجورب هیانعمیکیا ررمس هک دکود ناوبح

E 
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 ,RFE مر نشو دره ر ارا

 ۸ یمنربم لالح ین ها لادو یعق لا هدو دم ءارو نوڪ س كنسو

 ا ساوه کدام دو يکي هبار شکنار ا

 0 ۱ 2 ید شوان رو ندناشفا قجاص#

 0 0 رد ریس تما او كب هس و قجاص | (

 1 كل هدود۶ ءار ( نتخشر ) رولکدناشفاو دناشفایتالبقتسم یک ن دیناشفا
 3 دیر رردصم هنسانعم كک و د هلبنوکس كن همجع ءاخو یرسکح

 E دزید هلسیلادبا هپ همم یاز كن همم ءاخ یتالبقتسم يڪ بص

 2 : نانجیاپرد رسو نآج دقن ےھاو وخ 7 یدنج لاکر ولک دنزب رو

 ۱ نقی نبرکم زا كا نوخ شيوڪ دل خرد * نفر

 < لامالامر دیلوط كی نالوا شلوط ٥ دشیرب

 ۰ سایت ید لوطرپ a وچ رد بڪ مه لوعفع ےس | (هدشرب )

E۳ کژهعطق یش! قرة یردصم ر دطیسب لوععم مسا (هدش)  

 ا ٤ هلبا لسوت فلا هدننایم لامیکبا (لامالام) رول ک هدنسداس تب
 ۸ ان مرکم هصرع هتفرڪ (تسا حرف بس وا اتم لوط

 ب1 EE تاوه ماج عبط هدیشک # لیمالیم
 ۳ کس فور دم من ماد دل ندیلامو ماراورارق

 7 هک دغ یدا كن هک ل اهن هحل اق یدلوا * :
 | لاق نب شارفو طاسب هلا مالو یر ك: هدودمءاهو كون (لاهن)
 11 در سس لد ی قامرااکو دکو
 ۱ ک هدیدزا هدر ؟دمنندر 1 سزا راهب رباوجیشورخ (تس)ینت اهیکدبل

 ۹ دک لاوچ هراق لبق ةوا شما رارغو نيچ رخ هیکه

 ۱ هلیاهدکرم نونو هبسل دی ما هل هل هیسراق جو ىك ۳ (نیح رخ)

 جرخ 8 ت اا رعو هدسراف زرد هبیع هدر E دکه
1 

 یورعم هلا هیات ءارو یره كن هدودع ءارو كنەمم نيغ (رارغ) راربد

 ۳۳ دییعت هلنا هراق ابیلغت هلغلوا هراقیزاکا | هک ل اوج ش ةقوط ندنلو یک

 6# رود دارم ۱ ۸م کا یاب هسلوا مکہ دشاب ۷

 تاب و شادشاب نعي لاه و نس« عع هلیا میم نوکس ( داره )
 یات) لوا هدلحرب یز داوزودازک قبر ف ج ا بم عمید

E نت ٍ 



 و وااو او

{ro1} 
 هارههاک ااعاد شعارولک یابند ید نجر هتک یار د دلور هه سرُف لها

 قس اک مم نعم مه هکنوح رربد دازمه هنح لوا شعارولوا نیشنمهو

 هتسانم دلوت ر دردصم مسا ن دیطظمل نداز ( داز ) همدعلا تاودالاق

 + لامهیدلوا رم طفذو لشم یک ننام ید
 هدنسماخ تدب كن هئا "هعطق مک هت ربظد و لثم یعع (دننام)

 هشم هنظعل لامه هدماتم ول هکن وح زالوا دعرارک نڪا یدک

 كناه ( لامه ) ردرسفم هدقیاس هکاماف رد هدنلخاد رقت قر هلوا

 لمآ بلاط یکدننام ریظنو لثم ینعمب هلیا مالو یر ںی كن هدودم مو

 هصرعرد یی وج لامه # لیدع هامز ؟هحاسرد یهاوخ لیدع ( تب )

 ( ریظنو لثم ) رولک هد هنسانعم تدومو تنح ی دم # لامه ناهح
 یدو رست هل سح ی ویش هدحال طصا ردرل بس رع

 ردهجرتوریسفن ۹6 هقح تیارکش هبا یکف هملکیا ند هصغ
 ۱ ٭ لانو شیدنیم هودنازا نکدزیا رکش ۴

 ید كن همعم یازو یرسک كن هدودم زمه ( دزبا ) فورعم (رکش )
 كنهرف اذكر دندنس هی رش ءامسا كنالاتعت قح هلنا لادو یرسکا

 حف نکل ردزاج یرسکو یعق كن همم یاز هدرخآ لح نکل یروعش

 لوا ( ترب ) ی دعس حش ردٹلوا رظن هدیسر وید عیاش رسک حصد
 كن هسداس هعطق ( نک ) اناوتو ی ناسر یزور رداق # اناد دریا مان رتفد
 ( هودنا ) هکرلا تاودالاق قبس اک نم یعع (زا )ی دک هدنربخا تیب
 هل. ااهراهظاو یعط كن هدودم لادو یو کس كنونو یعق كن همه

 د ندنظءل ن دیدن هل هد کلن مه ریش شک دم ) هصغو مع عع

 تاغلا هل وا لخاد هلئاوا هحنوتفم میم نالوا یھن تادا ککءدناوا ردرضاح
 ردرضاح یه سد (لانع) رد هررقم "هدعاق یسلوا لعنم هپ هبت ءا لئاوا

 هطیسلا تاودالا قیساکر دھن تادا ممهدنلوا رد ظل ندیلام یردصم

 < ةررد می زا ما هديشک ار هعطق نیا
 ف قساکر دلوعفم تادا ( ار )ی دکهدنناونع هعبار هعطق ( هعطق نا)

 "یصام هرزوا یس هغیص لوعفم مسا هر همه (ماهدیشک )هکر لا تاودالا
 یردصمرد هحوتعم رمه نالوا مدقم ندی ندلجاو نامه ردهدحو ملکم

 ! یضام احا هکنوح ر د.طقل ندیشکن یک هدنعباس ترب كن هعطق یعقرق
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 دپ

 A ERO هز هک نعت # قطن نار ذ تماس تا د

> 
 د واوا نمنع یتسانعم شم نکل روک هرزوا یس هغیص لوعفم مسا هدیسراف
 رفاقت -هدنناونعیلوا هعطق یلثم ( مم یزا ) هلع ادا یدوسلا هرک ذاک

 شاوااشنو شازاب و یزاب هليا نصف قر) اضیا قبساک ف عع (رد)
 تروص اپ * درک ر لزا درد هک اضق (تب ) یناعلاوبا هنسانعم

1 

 : هقر ندیم فرح یی هعطقوب نعم لصاح # هدرکقارت نی

Eی < قمه یدلوا كلکو هماخوریید تاک ۴  

 غانب 4 هکب و وک او یر لک كن هدودم دحوم ءابو یضخكلاد (رید) ||
 . ایصب ورورف * ناونعرد حدع شمات ند هد ود( )ىر نصت

 هکه مان نا (تیی)نناهررزا یزابک مق ىە (هماخ) ر بد تسدیوس هدیدزا | 3
۱ 

 بوک ید هیانعم چوا هقشب ندنوپ * داب شیزور لوق عقوت * داینیدرک هماخ
 وا شّقوط ندلق ن ا هی وا RE ذی ینا )یجارمص عج لوا) |[
 مدیس کیا فک هه فاکو یتوکس كمالو ی رسک فاك (كاک) هتسانعم ||

 اصوصخ زرد هشماق نالوا لق ردییرع اه
 E (تس ) یرونا مب کم

 ۱۳ 1م ی ره )توس رسم مر ۱

 ۵ | كاك: د حسن ضمب را درهکی رحره هندادرظن ی جره هن #* درادرب ز 7
 أ | هتمزادوزا هرکصتدقدلنو رارید هعارب هدس رع هلوا شمالن وب هک شما لوش

 | *درکهم اخنوحكلکز ا هدنسد ون *رولوا مهق ندتب وب رارید هماخ هلوا اص

 ۱ 1 قال الا ىلع هنس هدیشارتانو هدشارت ( ق )در کمان كنشور ردام یوش

 8 رفت هلبسح یعوبش ہدیکرو ه دیسراف هک اماف ردیبرع لصالا یف ر دلماش

 ۱ رو دش (تس )یناعلاوا زرید لق هد هب لزا ر دمت یخدمه یدناق

 2 ۷# لق تفربم هکهجره كینودیزا ورد ۴# نڪ دا رف هجز رخآ دش

 1 ا ۹ e شلزا همان یدآ كي وتکم

 اب ۳۹0 وا زاب ےس | هدنرخادوخاب هدنلوا هکت وتکم لوش ( دان )

 ۱ ۱ ک ھم انهشو همافرش رولک هد هنسانعم ||

 1 رداوعفم ما ی توانی لکه هنس انعم

 ی فا (كلرك)



{ru # E RE 

 هج رک الردي كح زعاع هلکنا هلوا شغود ورم کیسوا کر دشارلق ع ورب
  CRمکح ردشع دشعاو | طض هلیارمس ؟هدب رکناهج كنهرذاما رد د هم ال

ê3 وارهکزا دنام می رع هک* ناد حاذ دعس هاش ۳ (تب)یاقاخ 

 | ؛یربا | یشره هک لوک هلبا فاکو یخ كنونو ینوکس كن هست ویت كنیع

 باز اح دق درا كيعرک *یاقنی نوردزاردیدناوت(تب)یروهظرتسوک

 مچ هب هقبل شعد :هچرکتاودمشب# 4
  ۱كنهرف باحصا صد و یر سم هلا ی رسک كي» ( تاود مش

  ۳اما )رد هلى وب ځد هیت یا روس بدیم هی

5R ءم ردعقاو ولد تدور نالوا ب رد هحص هدز هحل هد هماتفرش 

 هن"دعطق وب د وب مشپ کوج = ااا قوی ةا ینییکو

a : هدودم واوو كد ( تاود ) ی دک هدنعسات تیب 

 كيدزوح (تس ) یمظنرم ردلرتسم جد ہد کرب فورعم هلبا هقوق

 || هری یک یرلکدید تاود ا دهان نارب هتشون # ۲ تاود هدو
 كن هیسراف جو یوکس كنارو یرسک كن دبسراف فاک ( هح رک )زرد خد

 هللا هل ق اد کک هساشم هبل ر وک د مرد درقم هللا هع“ ر ءاهو یف

  7هلوا شروب شراق هنتروب هکر دوا مهرد ×
 بولب رود هلا عمو یف كناهو ینوکحس كنارو یف كلاد ( مهرد )|

 در. ڪک مهرد یور هلغلوا سروپ شراق توشدرو زول التم قلوا عج :

 ناکرا تبا ۴ تیکدرک دیابت مهرد هرات (تبب ) یرونا و

 راربد جد دش مهرد ب ودیا E ندکمنهناو ۴ راوتس مو 1

 ٭ مهبرونید هز ال وا عشان هنن رپ زب

 ءاب عم نعم مه هکذوح راربد هرابش نالوا لصتم هتیرب رپ ل

 دم دعلاق یس اہک ردیادا هحوتفع دحوم

 4 ید ش کا الات هدیدآ هنا ناوید #۴

 هڪ هناخ ناوبد هلبا ارو یر ههق كنتدودم مالو هیقوف ءان ا رالات )

 هتسْسد (تبر یر هلوا شعلوا عضو هرزوا دو هداز دوخا ترد

 هدير کنناهح كنهرف # یوأم A ٭ اراب راح رب ر سر

 رد روک ذم وید هنساتعم كشو ک ول هفص ترد 1

 46 مرح کهدنیارس هاشداپ هاش



% ۳ 

 هدراکنهرث د ٌصءب یو ۱ نولس کس ( ناش )

 و د لوا تدابع تودو ابحا هک هدنا کرد هب هاخ لوا
 دعطق ولد هک ش س هکنوح مهفاف ردیا اضتفا هل و ید یب کر اتم

 یدک هدنعسات تدب كن هثاث هعطق ویدوا هناخ ین تس كن هما

 4 یس هژوعم تروع ناست رد سرب شاوا 3

 كن هقوف ءاتو ینوکس كنبسو یر هرسک كنارو كن هيسراف ءاب (هتسرپ)
 یریکت > كنهرف یف اذک رارد هراکتم دخ تروع هلىا هیعسر ءاهو یگ

 را ړد هلسب اکا هدیکرت ی دعس ر دی ءم هلدا ه دحوم ءا حت هدسرفلا عج

 < مدخ شعاراتسرپ ید یدلوا لوقرکاح
 هدب اشلطم هلا ارو یر هفت كفاکو كن هدودم هیسراف م ۳۹ رکاح)

 132 فاح هدئب (تد )ی .ظاربم نوسلوا یشید نوسلوا ۳9 هنسانعم

 كئارو كن هیسراف اب ( انس ) اطلس نادناخ_ر ک اچ ٭ مینمرف
 هنسانعم م دخ هلبا ارو ید كن هدود# ةیقوذ ءأو وکی كنسو یر هک

 ردپ دوخ ش دشاب رکا ٭ راکب دیابت هداز راتسرپ ( تدب ) یسودرف اقلطم

 ر دیک فصو هدنلصا رد هتسانعم هیراج هدتپ وب نکل # رابرهش

 زدظل نسر یردصم ردردصم سا هرزوا یس هغی .صیطأم تسرپ هکن <

 < یک مه نویامه یدلوا هنسنولتوق كب
 ر نوا تبسن نونو واو هنسانعم توسنم هیامهردپ وسنع مسا (نوبامه)

 كرابمیس هیاساهه هکنوحردشلوا هفرع تقیقح هدنسانعم كرامو ولتوقنکل

 راریدرولوا هاشداب ر هسشود ی ب هراس هنشاب توکره یحردرومشمود شوقر

 # مودعم دوش ناهجزا یه رفت هباسربر دیابت ی را ید 2

 | نولامو به فا تارا ن ندلحاوب نابه رولک مزال تکرب هیابه هجر دوت وب

 سس رایان لامعتسا هن لاتعم یلاعو دعسو مرحو ككراص افلطم ی راظل

 ٭ تسلا ویا مه تنطلس علاط ٭ هاش تعلط هوکشرکق حرکش (تبپ )یرف
 مه خرم نوبامهنآ 4 دتفابافنعزاتم ت تمهیامه يا (تس ) ناس هحاوخ

 ۳ هللا مه دب دا ن اعع لآ ا نادا الاح ۷ ن زا شاب س ۲

 نالوا قلعتم هرلنا نوح ا رییمت ندسانر اس هدي عد ین ر اتار طح نام ززا لا

 یک نوبا«هیارسو نوپامه عیطالثم ردیا فیصوت هلبظفل نوبامهیروما
 6 م د هتسح مهرولنید هکرابم تقو



 یی کت جم اخ هتس# کروز کم درام تذو نه( مد تست )

 نویم عع هليا هبعهر ءاهو یت” كن هیقوف ءانو ینوکس كنبسو یت كيجو
 ندرکف الخ* ناهرب یکتسحخ انزال د فالخ نکس (تب) یرصنع كرابمو
 !یهابس هدنطسو ردلکیراص عونرب یجدیسانعمرب * دوب هتسجحات تڪ“ وا

 یدک هدنح رش ینا تبب کا هعطق یی زوقط یعرکب وید تقو ( م د )رولوا

 د درونی د کو ېک ینرک ار دکعد بوک #

 ند یخ دبه ںوکی جد هدییرع هکب وک لبا میمو یم كن ەچ ءاخ ( مخ )
 (تب ) ی ظذ م هلغلوا ی رلب 7 زد او چ وا

 ءاهب ےس ٭ شونب یہ مج رغاس زا دب ٭ شوکب ترشعب و یآ هز ام
 ۱اهتفساو اسوک ع د# نانطا رجخ نم ءابهص اهناه ( تب ) ىد آ نیدلا |

 ج وا روپ نم متن هقشو قردنوب نر دند عجج ناند ز دی رع تدب وب ۴# ناندلاب ۱

 || ررال اج هدنرزوا هو د یمک | هک لبحر سوکی نع لوا لرواک ىج د هیانعم
 مدنژوب جلف کا امافنوکسو سوداخ عع فلان ) دبنکو هقیعع ینا )

 نودرک جن (تبب) یرذف سش زرد جوعمو یی هدب رع هکه نسانعم یرکآ
 قتلا هقشب ن دنوب # جحش دوسح تداق نوح تفا٤ وا تعشح قاطز
 قاط شم لات ) هن احان یەم یتا ) فص ی معع لوا )رولک ج د هیانعم

 نادیجخ هک کوب ساخ) دنک ب بانو حج: نعم عبار ) تراعو رکو ناویا
 یازو یخ كفاك( زک) ترهوزپ رکی نعم : س داس )ر دذ وخ ام ن دنظفل 1

 انس مکحررد یخ د ےک لبا میج یب کین جن دکهتسانعم یرکا هلی یسراف
 لب # اس دنکنا کر هام اشو تمایل قلخ (تی) ۱

 | رولک هد هنسانعمرب رح یراک دید یزکو هنسانعم لاوحا یخ دمهر دتسار

 + م جن هتسن نالوا شعتالوط بونللکوپ و"
 رد هنسانعم لسوت فلا هحوتفه * دحوم اب دن ایم مخ یکیاوپ ( منج مخ )

 رد هيا نعموب ید جن ردنامخ

 ٩ رونید رسو شفک ی دو نادیاپ هشوپاب
 مسام هدنلصا هتسانعم ساذم هدس رع زارید ج وباپ هلا > هدکر (نادیاب )

 تس ك هحط ی دب 4 رکی وند قانا یأب E لیخ قابار دن اکم

 ید جواب هکر لاتاودالایق قیساکردناکمسا تادا (ناد) یدک هدنعبار

 یدیا ییکرت فصو « دنلصا یی عسل تن فدک دیس



 عرق
ر فصو سو هک ۱

 1 هدنعسأتتس كن هعطق رب زوتوا قرهلوا ی , گ

 یک نادیاب هاهم چم نشو ینوکس كنافو یی فدا کس (ش یدک ) یدک ۱

 ی کیس كاذ کم هلا ارو یعص كنبس (رش) هنسانعمقعساپ و حولا

 دار د (تدب ) یر سس رولک هد هنسانعم قر اح و راربد ید رکرس
 رس هنو فک هیو « دن ام با هنو نان هن  كشخو ر اخ زار هدن ام

 4م شر دیدا "1 لغوراح و هزوم هرج مه

 یک اه جیمز ءاهو تف كز ههم یازو یم كز هدودم مب » ( هزوم :

 هتسانعم قر اح هلا نیت (م*)ررد كوتوا هدیاتغج و قومرج هدر
 EES RES مرڪ شعبطب د وين هک سکن ده( ت

 ۳ ہل رڪ هکلب هدیسراو ز دنکرت طظ و] قراح « جس شااسو :

 ناجلدر * نمهنیسدود فروت شن (هعط) قراحیاممر 3 یدزبنیدلا

 < قلطم دوش دارا لی واسب رک, # اهن ماد میررو دج زاب ار قم دوشر کا

 هنسانعم مرگ هلا رم دک ۵ دیسراق دبن رظ نود ول اھ هح وت

 یخدیا راحیسب رع دا صد ندنآ مرگ هر ید داره ندمرک

 وراعردو او یلقر د حور دارم ندناج یداوا راح كلدتنا فیل ها هطقن

 ردقرق هدیانح یکیردپ طفل کی داخ ندع)ار اردقلادا مع نداره + نعادیدلوا ۱

 9 | مهفان یدلوا قوراجر دف اف فرح كز و رو یرود2 كوا نوا ید ر ر

 ۱ ۱ < داعاف لیعافم تالعاو لوععم

 AE فوفكءیزوشخو برخایسادتاو ر دص هعطقو قعد
 لعافمناالعاف نلیعافم ع راضملصا .اریز ردندعراض ء رم نالوا یفوذحاا

 ۱ طاقسا نولز:ندیرح 1 م 9 دنلوان نو برخ هکنوح ن نص نالعاف

 ۱ ی ود بر حا ا رهلوا عصو هر لوعفم هدقدلاقل اعا بوتلوا

 | نون ن اد رارخآنلرعافمو نتالعاف هک رربد هطافسا نیکحاسیم دن فک" ۱

 قبس دق ف ذحروناوا هیمسل وید فوفکم هلغلوا لیعافمو تالعاف بوشود
 < معرولوا یراعم و مع نا انکتاز و و

 ر,دبرع تار کیت ور دکر فصو هن :سانعمیییکچ قارب (ناشکشار (

 ایا نونو فلا هلن ردا طا زما نانکر دامعتسم ی جد هدسراف

 یراقرُذ تفرعم ها ع یدک هدباس تبلت هع طق یه ° ةیردطمردلعاف

 || لوا) رولکهیانهمزکس هلی نین( رع )یدک هد نح رش قبب یه رک كل هج ابید

 ٭ لوش #



۰ 
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 یا )ردوب یجد دارم هدماقم وپ هوار 173 سانلاند هکر بد هل ضافو ملاعلوش

 هنسانعونایراکدزید هني رلکواو هنساقب ناتفق ثاان) عاط نعي لبج قع
 ی ذدسداس) تمالعو ناشنییعع س ج) لب ز نعل یسریرحو ک بار
 دن راک« كباوتا هک فس عباس) E اغءیرلقدروا هیهشواو تاوئاتیف

 ژربد ه د هنکنذکو هنغب راد كعادودتسوا نما ) هنسانعم لع یرلک دنیا

 ٩6 ماشمر د ده د یوب نتخ كشموج هحطق م
 قساکر دهمشت تادا (وح) یدک «دنناونع لوا ةعطق یاس (هعطق)

 هدنحرشیسنأت تند كن هعطق ی دی لیلا یتایی (كشم) ةبكرملا تاودالای
 فورعمو روش هليا نونو یت كن هیقوف ءانویعض كن ەچ ءاخ (نتخ) رولک
 هدنا می وهاو رولواراب وح كزانوراعاتمو راش اقرظن ن هدناهکر دکل مرپ
 تنمادرطع همها (تدب ) ظفاح هجاوخ زرد نخ كشم یحرولوا قوح

 ودوقق (یوب ) دنکیمننتخ كشمارک اخو تر ذکر کک ٭ ب ابصزا مدیآ
 لعف ندنظل ندهد (ده د) یدک ه كنا تدب كن هعطق یتا ی رکی

 هكر ملا تاودالا ف قس امک یف نعم (رد) هسانعم ررپ ور دعراضم

 ید هدزاشنا رد رع لصا ر دبعج كنظفل منم ہر یف نرم ( ماشم)

 رربو وقف هم اشف دعطق یک ناخ كشم عم ل اص اح )ر دلت

 ۱ ڍڳ ماش ماشخا ید تشاح هغلسوق رس ماب

 (تبب ) یدعس حش حابص تقوو رس نعم هلیعتف كن هح وتفم ءاب ( ماب )
 هقشاب ندنوپ * ماب وسن ازو ماش یوس نبا هدید * ماش ن ذ وم * دید بشیت
 م هدروبنط یان)رولک ارق هد هعطق وب وید ماط لوا)رواک ځد هیانعم چوا

 مج (تشاع) حرول نعد ماو ییعع ثلات ) هتسانهف لیقولا دصابتیراکدید

 ۱ 2 ى اشوف هل! هبقوق ءایو یوکس لر هوم نیشو یف كن هدودم هسزاف

 هدب رع هک شات ماعط نانلوا لواتت ه د تقولوا دیشراربد یی ه درع

 ماسحات ی دمه زرد ترم هدیبرعهک ماشخا ییعع(ماش)رارب ,دادع هماعطلوا

 دوش (تس)یناعلاوبا یک یرلکدید اع هدیرع میکتن رید ماش هد هنماعط

 یکیاماش هدس رعو# ماشمالاو غدشابن انج٭ تشاحا رم مزور رکح ن نوخ

 هدناتسب EE رشم هدانعموب هلیسرافهک ك ب نعد لاخ نع لوا )ر د هیانعم

 رايضءإ ی ااو تلح و قلااو قشم د هکر دتنالو ترابع ندرهش هنر

 ۳ هدنرغولامس بناحات ندلح ما شی رعیونح تناج هدندنع
٠ 



3 7» 
  i HESبرا روتلواراستعا م * 0 2
E: ند هس دعم یضارا یس هبصق ناتسلا دالوا سر طعسم هج رب دعنوب 

 یسهلحممان هی وا هخرقو یس هربقم هک اماف رد هدنطسو كزاھج هکنوح رولوا 4

 بوت هربقمو هروب نم "هل اریزر دقوب هابنشا هدنسلوا ند هس دم مارا
 ندناتسلا هیصق یعبنم هک هصیصم رهن ناحه> هکنوح ر د هدروبرم ره
 اراض و برهن نوح ر د هندا رهن ناجی“ ر د هدورقوب تعاس فصد

 اررهظع هنر هد دنه نوعسردوب يمس هج هتكلعرهنلا ءاروام کد نقرعسو

 ماعط ه داش تّدو شعاكع هتشاح €

 تشابرویزم م اعط عەلی هع“ر ءاه نوحا تدسوصاصتخا (هتشاح)

e NRE افنآ قبس PI 

 ویدروهشمرپ ندنراوید ناردنزام ج دمهرارید لط هدب رک

 هشغعوط نج ن دلحاوب ناہھ اموع هنسانعم وند قلطمو اص وصخ ا ] و

 رادهیس عب دشب نیمز هکسب (تدی )ور مسخر مار اربد یجدراد هیاسو ید هدز هیاس
 ر دلکد هروپ نم یانعهراد هیاس نالوا هدنوب نکل * رارتږب ناکدز هیاسوحدنام

 | هک مار ی دنبد ید هماط ید هیاسمه هر وشکو ق 9 عملاق اذک ۱

 ااو ۱ ىسانعم تنراقمو تیعم هدنظفل مه هک وج راج قعع (هیاسمه)

 م ید اننا | ییصفت قاب ماط ر یطس نعم( ماب) اقا | قس دق هراس

 نانایزور زا شهکر درب تلف ٭ نار ادساپ زاوا مایرب لحز (تبب) یماظن

 ¥ شعادنکوس ه دیدآ نیع قع انا رواب <

 وقف ره نت مات نوا نک ی تدب كنیلواهعطف( رواب) ۱

 لقع ٭ نانرپ یلاخ هناخو هنسر کنیم( تیب ) یدعس نیش ر در دصم سا

 یر هعف كن هبسراف فا کو كنہس (دنکوس) هشیدناناضمر رک دنکنرواب
 رو مسقو فلحو نیم ه دیبرع هک دنا هلا لادو یرلنوکس كيوئو كواوو

 مزد کر خوب # كاب ر ناد رب دنکوس دربکیمه (تد ۳ ظذ رم ۳2 1
1 ۳ CE چ ماو دحروب ورک هنهر هاوکررید هدهاش 

  ۳هاش نعم هاب اءاهراهظاو یت كن هدودگواوو یعصكنهب سراو 1

 ۀدیدو درز یور * هائود م دق دشوتقشع عز (تب) یمن #

 ( ) ندنه ییا نهر یی ها واوویعق كنارویرسسک هیسراف فاک رک ||
 نالوا هدنس هلی قمرمسموراک دوخاهژوا هدنس هل باقم نیدا ر لوا قالطا | 2

 ٭ طرش
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 # تفکرادلد ما هدیزاب لد شش دز ریا اوا یر :
 با عمو یعفكن ی 0 ور : دشاب ب یم هک ھاوخ یم ناج دق رغ

 ون نڙ( 3 اف وب نی 1
 رولک هد هنسانعم طش : ر خب تاب هدعو رک اینا تسمو

 4 ناوتسکرب ید كازاف هکر
 یف كن دو دم 7 I) دا

 (تب ) یماج رارید فدرو لغک هدیرع هک نساشءم یر هلبا فاکو |
 یعاب کرو 4 نکا تج رپ نتاج 228ر آ لارف خر ار دیص ۲

 كنارو یعق كن هدحوم اب( ناوتنکرب) دیوید رولک جهان 3

 كن هدود,« واوو كن هقوف توا یوگا داو ین كن همراف قاکو نوک ۱

 (تی)لیععسا لاک هنسانعم هعسک یراقدروا ندنرزوا يا هلبا نونو یرهعفأ
 ۱[ + ن اوتس کر ز هنامژ قلبا نا # تاب ان صالخ منا كواو رھم منا كف

 9 ماکل رارید هدنک ید وا ۱ 1

 هدب رع هکربا هلا نون و یرسک كن هدودع همجمیاز ( نیز ) |
 | * دنک نیز ار شخر ان دومرفب (تبب ) یمودرف مکح راد جرس ||
 ز هکنوحهنسانعم ندنوب نز ید مک نزد یت ھا

 ( ماک ا) یدک هدنعبار تیب كن هثلات هعطق وید وب نیا قبس اک نم ییعم :

 نیکحزید و کک هتسانعم نابوا هلا هیسراف فاکو یرسک كمال[
 هحرک ار عبط ( تدب ) رعاش ر د مال یب رعم رربد هنعومحم یاشابو
 * ماکل یب بسا وجهد شاب نکم زا طض * عبط خوش ناربلد دیآ شوخ
 هما صو دا رح جادرونید هعامد ماک ۶ 4 5

 || ردروکذم یسانعم یکیاو ردس رع یناک هدعا ارنوب تنش مک ماک) ۱
 لتللاد عام دهحربدم ون رار د كيدا هدس رعرولوا هدنگ 1 ا درعا هک خامدلوا) :

 هیانعم یکیاول ما عو دا مع نعم ین ) لن رت الف ردلکد هل رتسک د هل

 لو رخآ دس ربم ماکب # ماکرب دهم رڪ نیرد ماکهکی هک (تبب )یاب

 تالذکینان)عدا عب هوطخ عع لوا )ردراو ماک ترد هدشنب ول + كنهن ماكب | 3

 هل رع فاک هقشاب ندرلنو رد هتسانعم غامد عیار ) مارمو دارم تا[

 نربدسا منعه یماعطن نعل هدنراوکی عع لوا E هیانعم چ وا ما

 هشتم مد 3 ۰ هدیاخ هل عع یو می مینو دره ۱

۲ 1 

1 
 ۷# دنهدب رصقرخد ترا



0۸ X% 

 ) ماکهلیا هیسراف فاک هک اماف ) رزروتاب رفصو نوب وق دنا هک لیغا ثلاث
 زدروک د هدعارصموب دن رد ٥ه وطخ عع لوا ) رد هیانعم چ وا

 ماک یدلوا دآ هلقاک یسراف مه هدا <» ۵

 خارف نادر هحوک ۴ دول مان هدوتس ناربک هشوک ( تس غااش 1

 لأ قامط ثلاث ) ر دفو ذح مال اضیفخت عي ماكل ییعع یا ) دوبل ماک

 طفحاف ردسب رع مو یسراف مه فاک هدانعموب هکنوح اضدا هتسانعم

  ۴رادمان ناقحیدآ شعادآ كعد مان +
 مانب (تدی)یدعسرحشزاربد تا هدیاتفجو مسا هدیب رع هک هتساذعم دآ (مان)

 ردیییکرت فصو (رادمان) نیرفا نابزرد نس ےکح * نب رفآناح دنوادخ

 یدک هدننلات تدب كن هعطق ید نواهدلاح ینیدلوا ییکرتفصوراد هکنوح

 مان رارید هی هسیک نالوا یناشو ترهش ٩
 ) تب ) یدسا رومشمو فورعم رادمان عع هلق كز هدحوم ءا (مان (

 هدحوم ءاب حد مه # ماب ناولهب هدمآ درکب # مامت ناربا هاش هدر ارس

 رولوا كعد هلعسا كن الف هد نالف ماش بولوا او

 حالطصا كد هتان هصح زس هتل +
 ) تاودالاف قبس امکردیفن تادا ان هکنوج زس هبیرت عع ( هتخان
 نس ةديصق رد ر رح مظان رولک هدننا عارصم وید نعشب هن

 ) یدلبا هلا ییاوسر مطب ۴# رم رصع یز هتنحلان عاش یالارب ( تد

 یانعم هکاب رولک هد هنسانعم كبج یتعب ماخهتخمان یخ دیه ۴ نح“ یاوسر
 یدرویب رسعلوبد حالطصا هلغلوا لوعتم ندنوب لوا یانعهردوب هد یسدیکرت

  2ماخ یسانعم هعد ليح هشعل روند هد +

 ) یجدمشردیظعل ناب هلیعص كن هیسراف ءاب یردصم ردلوعفممسا ( هتنع
 ینا! اوبا ردطصمو راعتسم هنسانعم هدیشک درسو مرکو هدید ناهح

 ما ) هتخش دوش ماخات دیاب بعبرایسب # هتفس دنکنردان هتفک ناوتن نعم (تدب) (
 هد ههانف مس زرد یت هدر رعردلیگتس# هد هویمو هدنانو هدماعط رد هتک دض

 یماحدشکنردات ناص دوشن قوص ( تیپ ) عاش ردروطسم وید هب رج ی *
 روجاب هب رج ار دنجان (تیب ) یناعلاوبا × ییاخدوش هتخمات دياب رفسرایسب
 رواکیجد هیانعم لا هقشب ندنوب * مین ماخ م دش هتخارت قشعرد * متسو
 عبار) دنکییعم ثلات)خوبدعریغ دلج یتعک ینا )ماخ هدیعسارب كبارش لوا)

 6 زاسو



۰ 7 
۰ ۲ ov 

 ri} % ا
 یراک دتا ن دیش را ES یراکد تیا یلیق زاس

 هتساتعم ل فح ن د هناخ سداس ( ةا ناغرح ماد

 ٭ ید هدرکمر هشکروا همر یاد یروس مر
 / یس ها روس هنره ندناناویح هک د نسا ن۰ یروس هلا میو یعف كنار ( مر )

 مروس رهز ( تاب ) رعاش زر د هد هتعاج ناسا يح نوسلوا هسرولوا

 ) همر )رار د هقاطو هل هدسب رع# مرکه دیئادز لک مدا هلدز * مرعو كنرو وهآ

 قمر * همه مزبربو هتساوخ نبارک ( تبب )یسودرف كالذک هليا هیعهر ءاه
 هنسانعم یروس مر هکنوج هتساتعم سا ثکروا ( هدرکهر همر ) هاش هدازآ هدرک

 درک رد از صف مس ندنظهل ن دمر ۳ ةنسانع» كکروا یکی نب و دلوا

 ر دي ڪڪ یسهدرک كن هدرک وخ ن 2 ات

 ٩ مار یدلوا عبطم ینعی شیما آشناکد
 مسا هرزوای د هعص رها نده ندمارا هل. ىف كن هدودع هر (مارا)

 هبانعد یکیا رولوا یدرمضاح را هتسانعم نوکسورارق هديب زلال
 مارارار 5 یب نه درن # مارآو رارق نەز هدرب یا (تس ) یرهز ندلا فس

 روش ج دھر ن امرذو دامو عيطم ی هک لف یر و

 نایسدعس دوعسع هیانعم ېکیاوپ ردا نوک ی کیا یجرکب كن هسیراف 8

 ۴ «f N ٭ ماجهدر د ورخ مارالد یا # مار تلودو تح تسروز مار ( تیب )
 تقو شوخو شابع عع لوا )رواک ید هیانع» شب هتشپ ندانعمیکیاوب
 شما كروب زم قشاع هکنوح رده كنشاع كن هپ وم مان هسا و ی ان ر)

 ۱ خب عرعر (تی) رافد دار بو داف و

 دنس تکلمهاشداپ مان تلان) تشک هسب و هکر مما رآللد * تشک سیقلب دیص
 ردشعیا عارتخا کنج هکر دیعسا كصنعترب سحاخ ) ناور تعم عبار )

 + روند نویش هام هكا ناغقو 1 ¥

 || لولعمو ضب ر دباذغ هلک هليا اهراهظاو یتف كن هدودم هز ( 1 )
 لاو درد لها صاح ) ردن وص ن دیا ج ورخ ندنرلنورد را هسوکمٰلاتمو

 لا ینیدلوا رسفم نکل ردرسفن هدعاستموب هچرک ( ناغق را

REE DA۱۱ ارم رم نوشهر  

 ناغفو هخو یخدمهسایو مام نعم هلبا نونو یه كواوو یرسک
 ریسفت هلییسح یعوبش هدیکرتو هدیسراف ردب رع (مام ) ر ولک هد هنسانعم



 یدچ اف د ارم ماکردبیک ینا روک ذم ما یسابرد هل تم دحوممب(ماکب)

NY 
 بر هج ور هیانعم یکی ار ولکه د هنسانعم كړ وکی شیده دیس راف عام ده یدناق

 ۴ متاع دن ام رکا دیاب یمن # متام وچ هدنب اکر ک دی وج ( تاب ) یمط درم
 ۳4 راه هدا رص ید

 هک لرد تسرابد هن رهو یهاوخت هحره
 كن هعطق یی درد ی یکی هلیلبع بب کصزو ( وج یهاوح ه> ره )

 ر دشلوا عقاو یهاوخح هدن وب ی هاو هدنا نکل یدک هدر خا ثوب

 مال بروا اا ناسحاردبا فذع) #۴

 ر و .دیبرح هتسانعم ییالحا رم (مانالابز)ردرافورع» (ناسحاو فطل)

 نیت ناباش ما هعطق نیا دو نو فرحز #۴ ۱

 ردعراظم (دوب )یدک هدنوان اونع هاو یلوا هعطق یلشم (نون فرحز )
 یعقرق ( ما هعظق نا )رولک هدنرساع تدب كن هع طوول ولد رولوا

 « دشناوا تیب كن هعطق یب نکس ( ناناش )ی دک هدنشاونغ كن هءطق
 7 هدنثلاث تدب كن هعطق یمشب !نواود ق -اکا ) ندیمهق )یدک ود پسنا

 ی 3 at و فرح ی لساح یدک

 ات عب )۱ همش لقا

 4 نا  ردقوپ 0 هد راسفت RE گرم ددو ی

 3 و 4 ندير هدکمتعیا او رازاش ءاروحوافح دل

 ندیرازآ زا هلبا ارو یز هف كن هدود# چم یازو كنەدود مرمه ( رازآ)

 ۱ دار خاداس شرد نک اوه رهرازآ ی رد شام (تیر

۰ 

 ٠ ٭ OS حب وت شذزرس کوس مانشد ید و

  Aی هد 3

 نفاح هج اوخافجوروج عر دیدعتمر PER دخیر مان دنع

 : e EEE Oرندر اک یو 1



 فطر
 لاک د فذقو بسو متشهدیبرعرک كم نیرفنو كکوس هلبعض كل د(مانشد)
 (شازرس)اهنبا تساعدوکعمانشد * مانشدرارهتمهد ینفک(تیب)یدنن
 مولیبکی سکر ر یک اق هشاب و قهروا هشاب یسبیکرت یاضعم هلیئوکس كنار
 ی دب یرکی وید شاب رس هک وج ر دشلوا هیفرع تعیفح هدب ولو

 هم نیش هنر رخ ارض راح مها ندنظةلندز شنزیدک هدنلواتس كنهعطواا "

 ارد وحش نادات ٽڪ شسعز ( تاب ) ناعملاويار در n هلفاخا

 یناداز نابانادردق دنادن ار نڪز اره ۴# درا شازرس

a ۱ندیهوکن یدلوا كلیوس دب كلبا تم  > 

 دی ول اوباندرک وک دب و ندرکم ول نع ردر دص هلی رمسکتون(ندیهوکد)

 سرخا | شبوخ بیعب و ناز دص # دراد ن اسکن دیه وکنر د (تس )

 ۱ ډک نی رثنرد هنعط ندرکس وسفا رد هما فرأت چ

 لوکس كانو یخ ك نەز س وسفا هکنوچرد کی عردصم (ندرکس وسقا)
 هدهنسانعم فو ترسحو عیردو ردیا مکن هدیربح تلاحربصمرکرد هکر

 یناعملاوب| یدک ه دنتمات تسب كن هعطق ی دی ییرک وید كیا ندرکرولک

 (نیرفن)لدرکس وسا درب هدید هکر ه* ناجم وخ “رغ هدرک هم (تیی)
 || مذو نعطییعع هلبا نونو یرمسک كز هدودم ءارو ینوکس كن افو ییعف كنون

 یدلوا ,نیرقن بونلوا ف ذح یراقلا نوعا فیفخت یدیا نب رفا انلبصا

 د ندیمرغ هدانعم لوا مهر دقلراط ن دیهوتس 0

 هلب رسک كنهدودم ءاهویرهع كن هدود# ديقوف ءانو كنیس (ندیهوتس) ||
 ه ی ةشناتقف كلبا نادرکرسو زجاع دمه یکتلدو بصغ یعج ردو ۱

 هوتسرخآ شلاکتدناع ۰ هورحهربح زابرب ددرک وح(تبب )بطل داتسارولک

 اضا ردر دصمکتلد و سنضع یعع هاب كن دم نيغ (ندمرغ)

 تسیلهاج زا لح یب ندیمرخ هک * تسلقاعزا مارآو أت (تس )رعاش

 ٭ندیسولباج یدلواقُملعطلاهیال قلت
 ردر دصممسآ هلا همسر ءاهو یردهت كنەدحوم ءاب و كن هدودم مال (هبال)

 رادلدمدوشنکهبال سب (تیب ) یتاقاخ مکحر رد قلم هدیبرع هک یلعطلا
 یعدهیانعم چواهعشب ن دنول * تفریذنرابکیو مدرکن اغهرابدص * تفریذم

 بعل قع ثلان)ندرکز اینصالخابیعمب ینان) نعراهظا قع لوا )رولکا
 هجریدقتوب لوا یانعم ردروکذم "بال نعم ردردصم ( ندیسولباج ) هفیطاو



 هک ۳۷

 هر د هل ی دانا دارا کر هدنرب یب رع ہ دنرب رب ص ےطاان

 4 + ندی وب یک آره سزو هکع ارذعرونید 9

 ندنظملندیزوب هلب سسک ك نهب یازو یعط كن هدود# هبسراف ءاب (سزوبرا|

 ۱ 1 ۳9 AES ءیلق ام هش رخ آ كنس هخیص ضا

 اخ (تبب ) یدعس e هنساتعم ال در ذع ¿ یعدراذتعار در دصم

 ۱ دم ی دیه ال ربذپ سزوب شم اطخو م رک سکت دو هدنش مو

 ۱ ۳ ءزح ند هلکرهوح ۵ نیش ه دانعموب ن هکلر روا کک ٠ د هنسانعم رذع

 طم نکا یدر وب حرصت مو> ص یر وعش ويد زالوا هیر دصم
 ۳ £ o یف اتم هعلوا ردصم ا هد هسلوا ,هنسا_عم رذع ||

 ۹ + ر دقک | ینعی ندرکدا یقعوا !یئومارف #۴

 ۳ لینک ارم ا ءاب ج د هللا ا ءان هدب :ر>ا(یشومارف)

 ی کو هتسانعم وسو نادر دهل ند ومار د یردصم

 یس مارفارنابوخ هحرک# نک مشومارف لدزا ام ت وکزا ع "در(تسر)

 هیت ۳ روح هنسانعم كليا رک دردیکر مردصم (ندرکداب )تسا هویش
 : ۱ ۱ 3 دی یرکی وید كیا (ندرک )رک ذهلیا لادء یو لعهدءدء)ا

 < ندنناسر كمردشربازب ای وآتسد یدلوا هده یدک هددنمان ۱

 ۱۱ 8 ن (تدب)یکرتر عاش دیو هل روج ینگ وا اتسد)اا

 ۱ اینکر فصو هدنلصا * هرج از واتسد هل و مدردبآ ی عاف + یناملس

 تب ۳ هع ط یم دب نیک تسد هکنوج هنسانعم هنن ناللتوط هدلا

 نتن ۵ وآن که دیرمشع یداح تنپ كن هعطق رب قرقزب وآیدک هدنعباو

 ۳ يزال ر دیدعتم ر دص م ( ندیناسر)) ر دننخل اعاو ےسادوخا صا نظف

 ل 1 کد دوسشعا زالوا ید زواؤا دوشم مه دوش ۶# ردیظل ندیسر

 4 ۱ ۲ 1 قلا دین عارصن یو درا تا

 | واک دنوشودوش هلءالادو یر ههقءاواوو كنهن نیش هرزو| ساق قالخ :

 | عراضم(دوبن)هبکرطاتاودالافقبس اکردلاحت ادای نکل تالذک (دوشرمر)

 شم هکنوح رولک ه دنر ار تدب كن هی طو ی اا ىلا یردصم ردیفنع

 | هجوتفم نون کدنوارولک وبه لو اوو یععكنهدحومءاب دودٌشلالبع

 دا ((تدب) نیس ةدیصقردرب ت ےظان) ةه طبسلاتاودالا فقس اکر د هیات

 نعس یاهچاصین دیا رون اصیداوایسران* هبادش دمآو دغابو دوشم |
Cg 



 هم ندشاب هدعج اصیجدردعلوا ندشاب ندشاب ندش 9 ۱ 7 ۳ ۱ ۱ ۱

 هدس رع "هسانعقلوا ردر دصم هيف كل دو ىع کت عم نبش ( ندش)|

 ندنو یخدمه هنسانعم ید)وا قحالوا راربد دش دش الثمراربد ترو ریص ۱ ۱
 ید هدنوب یک باهذ هدیبع هنسانعمكتک لوا)رولکیجد هیانعم جوا هتشاب |

 مدش (تبب )یه تالف هیانعمیکیاوپ هنسانعمیدتک كحهدکررد دشیدش[[أ

Eم دش غاد هک * زر ک لکو  لبلب ن ایم م دی د مهر لد  

 :N قلوا هلا كل یر ءاب (ندیشاب) قلوالت لئاز تلات) ی قلو وا توو قا

 (ندیشاپ) يڪ ففوو تنونیکو تروریص « دبی رعردردصم هنسانعم

 (تبب ) یاب رافریهظرد ر دصم هنسانعمقاطو ینچچاص هليا هیسراف ءا
 نشنز.را دنشاپ هتبات نارمخا زا ٭ هدرب وا ل ابقا ن اشا مک یز

 وار نکا کا دکعد ندیهاکیکن دیک #

 لرد صیقتت هدب رعر در دصم هنس انعم كسك أ عف كذاک(ندک)

 ندنک ,هزاعا ارکرع # د هزف | رب 9( کم وش سن سوسفا (تد ) یناعلاوبا

 یروهط هنسانعم ناصهنرولوا جد مزال نکل تالذک(ندیهاک ) ت تس | هتفرک

 شیوخ دوسوکب نیشن تولخز# شب وخ دوب زاوج كي * دیهاکن (تبب )
 ندب یموهفم كنا شاکی دلوا قص

 اج ءا و ع +5 كن هدود محو و كنونویمص كفاك ( شیامک )

 هر ردص» "دهم نب ر ام هنرخآ 1 یرضاحرما كروکذم و

 رولک دنناصکو دیاشک ذوتشلالع RD دکنوحردردصم سا هلقاخل ا,

 زا ی تاک کاج نديك ی رحتسااح ارت فدوراموطدصب (تی)یناعلاوب
 مزال مه هتان دد قمر دد صو قص هد ول ن گل # مارع هدرد نارازه دص

 رولک هیانعم وا ندیم کر نوک یا مهو

 داقناو لاخدانعع ثلات)ذوفنو لوخدییعع ینانر) هذاعتساو اغلا قعع لوا )

 + ناطاغردننالرا وت ندنکفا یدلوا قار #
 هدبب رعرارد ځد ندنکفردردصم هنساتعم ققارب یف نت هرم (ندنکفا)
 | ندیطلع هح كلهم عم نیغ (ناطلغ) هنر لانعم فذقو طاقساوفذح
 سا مکتررید جرحدتم هديب رعردههبشم تفص دوخاب لعافمس ندنظفل

 || رودمره اموع ناطلغ ییصاحیدک هدننلان تدب كن هعطق یمزوتوا یلوعفم

 ادرادیم هکنادمارپ ( تبب ) نالسهجاوخارد هیوا رودماصوصخو هیهنسن



۱9 

 * ندع رم دم آ ناطاغوت اکر دبر د * زب رع ارنا يتب

 ۹ ندیتفایکكنآن دانفا هکمسود مهروید 3

 ع وقو یدبه ط وتس هدب رعر در دصم هلی كن هزمه ( نداتفا )
 روڪ ڏم نداتفا یعع ( ندتفا ) هنرااشعم

 ٩ هدرسفا هنسن شکوط هدرشفار د هنسن اقص

 ندن ظل ن درشفا هلبعض كرهبج»نیشو ینوکسكنافو یخ كن مه(هدرسذفا)

 ر دلوعفممسا هلیا هل نیس ( هدرسقا ) راریدریصع « دب رع ردلوعفممسا

 نتهدشابناراکدرسفالد* نم دی شوخارنارورپ زه (تیب) یمطنریم
 ډک ندبخرف هدعغاشمول هلوا عج ندمآ مهارف ¥

 كناهو كن هدودم ءارو كنافمهارف هکنوجردیکی هردردصم (ندمآمهارف)

 عاغجاو عج ب لوالاخدا هنلناوارداصمو لاعفاضعب هبا مو یز ەق

 هریرب ژرید ندروا ےھارفو ندشمهارفو ندمآ ےھا رف الثهرواوادیذمیسانعم

 نادنچ ماشزادشمهارف (تیب)ییتاه هنب زانعم كیا عج هربرب و قلوا عج
 ردردصم هلبت كناف (ندیخرف ) ءامو رهم * دید دش هرمخ نازک * هاس

 نییلت هدییرحر دفشخم هلیف ذح كنبس ن دننففل ندیسخرف هلبا نیسیلصا |
 (تس)یناعلاوبارولک هد هنسانهمقمانب وا نعد صق ر د هههتسانعم قیقدنو

 دیخرفوت قوشزا یف اس فکب رغاس # دیلانوتیشعزا برطم نه د رد ین
 *<نوسکیدوب کشعا كد ربارب رولوانخ 9

 | عراضم دوب یدک «دیرشاع تیب كن هعطق یمزکسزوتواوید نخ (یک)

 | باب نعم (نوسکی ) یدنک هدنسداس تیب كن هعطقوب یسیفنم میکتنردتبفم
 || هدنرشع ین تیپ كنهع طق یا قرق مکتترد هینعموب خد ناسکی یواسلمو
 ((هع ط3 )یبرعق سعر واک ەد هتسأتعم هشنبهو اعاد زنعل يکناوت یخدبهرولک

 فلاح *نو ًامزا دا کا هامه # ناسکیدونات هتسوس نوسکت ظفلب

 | نوسکحد نيمز د اب اف درب تسد هن * تسن و امو رمهز رک هکو ٹ

 .  #ندیدا خد كمروک زوک « دی د ندینش ر دککشیا و
 حاقسا نعم هل رسک ن هدودم نونو یرسکویعق كن همج»نیش (ندینش)
 هکنوچراو قرف همش نکآ یکم شج هنسانعمزوک (٥دی د ) یک ندیونش
 دوخا كهاش طقف هدیدک ماف ر دنرابعندنغابةو ضابب و هایسعوجبممشج
 رعاشرارید نیعلاناسنا هدب رع حشج مدح هدیسراف اک | هکر دیمساكهایس

 ٭ تیب ۶



{ro # 
 ندنوب*روح هرط نوچ ناشفرپئعاوه»رونرپ هدید داوس نوچ مه یش (تی)
 نسب ینا ) هتیاعمو هدهاشم ینعع لوا) رولک ید امو هدید هقشذ

 (ندیدر) نابهدید لح ینعمب ثلان) رروتوا رزواٽخ رددوخا هتشد هتشو هکناب دید

 یرضاح رها میکسر ولکدتش و دتدب ذوذشلا لع داشتم ی ۱

 ( تش ) ناس هجاوخ یدک هدنربخا تيب كن هعطق یکی یبرکب ۱ 4

 ندید اوهدیف تار نی زا موتی نم هدب د دیبا اروت یور لاج

 6 هدنلحم كعا ن ؛رفاو نیست شاباشرونها»

 هک ؛ و د هب انعم وب خو تلاش کک آکا( قایما

 لوارورسم یسییکرت یانعم هحریدقت وب ردة ندنا هلبف ذح كلاد شاباش ۹

 ن دنظول ندیشان یدک افنآ سان رورسه عع داش هکن رولوا كعد

  eeیفح دز رو *تنسح رازهیهدمیسرک رک ( تیب ) یژوس |

 ریسقت هلدسح یعویش هدیکوت ردیسراف هلیدم كنهزمه 3 رفا ) ساباشرازه
 ادع ناج مکتآ * ار كاب نب رفآ ناج نرفآ (!تنب )راطع حش یدنلق || ۱

 هنساتعم ییدارابردیکرت فصو ینا نیرفآ هدب وب # ارک اخ ناعاو ۱

 ۱ ( ندیدنس ر دکشکب هنس نم هد نک 8

 قبس اکر دلوعفم مسا ندتزنْمل ندب زك هلعص كن هسراف فاك (هدیزکر) |

 ۱ ردردصم لعق كن هیسراق ءاب ( ندب دنش ) لوالا هو ظعلا ساخ

ERE 
 | تع هو قجاق ندکنح هلا مالو ,یتف كن هدودم هسراف فاک ( لاک)

 تسین شهاک زب رکد وخ مدع مکر بغب (تبب ) یرضت دف سم رکا
BE AD٭ لاک تعزع دوب شغبت  

 هک ندیلوصسیدلوا كشك ا ول هرأ هدونهش 9

 جور قلطمربلوعفم منا ندلمفل ندوعم هلړمط كن هم نک وش 1

 س

 0 ° سه“ یدلباریسفتوید ول هراب هليا قذرط موح سم یروعش نکل هنشانعم
 ۴ هدو دوخو هام یور سانش # هتس ثادحا ندرک س دنک( تس )

 یخ دره .لوشک تآینعب سرف لهص مع هلی كب هيچ نیش (ندیلونحس )
 | یمن یمولکدهنسنمیمادص یک اقص اضوف نم نام ندزربفص
 ۱ خب قازرا حبسو دج دوب # شخرو ماعناو ربط ندیلوخم" (تدب )

 ۰ ۰ یک و هازارد هرطق ر رطق هغاب هشود هج



ES. _ ¥ 1 

 9 Ds افت ندا ر ا هر طف لوش راف كز راف یاز (هلاز )ا

 ۳ ند هنر خا تولوا لصاح نداوه حدو رون روک هدنرزوا را چاو قاروا

 | ضیفرکاربا (تبب) یرذقسعُم روللوا ۳ ندب وب مکس زالوا ل )صاح
 هد هنسانعمولطییعا لر کده #*هلار د ل اوهرد # دیاوآ د

 رارید لط ید یدن هدیب رع هک هحروک 5 ب هدحوم ءاب نوکس ( نش ) رولک

 كن هچ نشود هلبا هک مش ردیمما كن هج اقلط» هلاژ هدی روحش كنهرف
 ردفدارت نالوا ارهاظ ندنظن قوس كرب ست ےظان هک اما یدتاقرف وندردبعا

 اریز یدلا ندعبش ظل قرف وب موح رھ یروعش هکمردیا مهف هلی وش ربع

 . || هدیسراف یدیا بش غ هلتفاضا صا )ر دکعد یشا نیکو قو
 1 هکرولوا نکم باوح هرژوا هجو وش هدیروصوب ردزااح ءدمن  ییهملا فاضم

 هللا عقاو هد هک یزنکآ هج نکل ردیا اضتقا ینوب یسیبیکرت یانعم من
 یدنلوا دعت هبلا فاضح لغت تمالع قیحیدنلف مع هی هر هح قلطم الغد

 ٠ یدنلوا یط نوجا ب HA فوخ اما نکم یرلبا < ج د هلا یرخا هوحو

 هک ندفوکش ردقلجآ هدانعم یک نتفکش و

 3 نت و هقوکش کش ہلا یئوکس كنافویرل هعص كفاکو كن : دم نیش (نتفکش)

EE هسرولوا هنره نالوا
ح ( تدب ) ینتاه ردردصم 

 3 ۱ ۱ هاش لکو

 9 f دلفورعمواو (ندیفوکش )وا رازاب مرکدش هدرکن ازو +وا راکز تفکشب
 + مه ندیج ندبناج ندیما ارخردقعلاص

 يج(ندیاچ) هنسانعم قاصردردصم هل رسک تن د ءاخ(ندنما ارح)

 ورسوح (تسب) یدزب نیدلآ فرش كلذك (ندبج) هلثم هليعف كن هبسراف |

 || مساردام"تبب وب * دیشکسرپ مرشزا نماد نچ * دیچیمناشکن مادوت
 ۱ د ندیلاب هدقلوب انو وشن قمازوا كمو راقج مخ
 | (تی)ورسخ صا هاش ردردصم هلی كن هدودم ةدحوم ءاب ( ندیلاب )

 اب ةدنامار دازاو س لکحب # ازنایلد نآ دق ندینابز

 < لبلب وبا قوص اونشوخ راه همغلاون ا
 | تب )ییاظن ج اوج هفت عع هد را عف كز هدودم واوو كنون (اون)

 بیصن یخدمه  جارات هدرک ارتاقشاع بیکش ٭ جارد یاوآو لبلب یاون
 HERS یر ندماقم یکیا نواو هنسانعم قور "هراحو هنسانعم هصحو

 ییزونط نا بد نده لب راز )دو همان یطوطو
 4 دعطد *



۹ ۳۷۷ ۲ 
 كن هعدار هعطق ويد بوخ ینعع ( شوخ ) ی دک هدنعبار تیب كن هعطق

 ظتسلا ( لبلب ) افنآ قساک هیت ین( اون ) یدک هدنحرشیبار تدب

 ی دک ه دنربخا تیب كن هء طو يير ڪڪ س زووا ورد لمعحسم هد هن ال

 + ندییارسردکعیا هبقن كتوا شوق ندییارس##
 هل رسک كن هدودم دحوم ءاب و یره كن هدودءارو كنبس ( ندییارس)
 هلبا هیتح ءا هنعضوم هدحوم ءاب راشجا صیصخت هنسانعم كوا شوق
 * نجرد ن اللب ن دارس ( تبب ) رعاش هنسانعم نت قلطم ن دارس

  نزو درح لد زا ع كلر دوب

 ردربسفت 46 شلوص نوجا كلوکیکلکمدلوا هدنجما خاب وب #۶
 ۱ ۹ ندیدنخرهب لک نوجهدرمرب مدش نشلکنرد #

 تس كن هلا هعطق وندوب ( نا ) هکرلا تاودالاق قساعق یعع (رد)

 هدنلات تاب كن هعنار "دعطد ولد ر قوح یاک( نشلک ( ی رےک هدنعلار

 * نام ندن ظا ندش نک هدنس داس تیپ كن هعطقوب (مدش )یدک |
 شلوص هنوکس كن هبسراقیازو یف كت هسراز ءا ( هدر ) رد هدحو

 ردعیاش ید ه دیکر ر دلمعتس» هدیربغو هد هفوکش هنسانعم لالا رغتمو

 دعطق ( لڪ ) ی دعگ هدنشلاث تدب كن هثلات "دع طة ولد یک ( نوح )

 كن هعسان هعطق وبد نوجگا ( رېب ) یدعک هدنحرش یناونع كن هعبار
 هح با (تس ) یدنعخ لاکر دردصم ( ندیدنخ ) ی دسک هدنربخا تدب ۱

 مد نادان ندیدنخ

 دڳ نارا رمزا ناناش هعطق نا 9

 "هدعطقوید بسا ( ناناش ) یدک دنناونع هعنار هعحَ ( هعطق ۳ ۱

 (رهب ) تاودالاف قس اک نم ین( زا ) ی دسکم دنلوا تیب كن هنمات

 هتسانعم راتسود (نارا ( یدک دنرخا تسب كن هعسات *هعطق ويد نوح ا

 رد هنسانعمرصانو نیعمو هنسانعم تسود راد هک کنوح زدصج ارا

 بدا نوگاراتسود هعطق ول یعم لصاح

  نادش بوک ازوکنابوخ
 هدنسن ات تدب كن ه : ساع "دعطق ود لزوکب وخ ردپ وخ عج (نابوخ )

 هراعتسا جدھر دلعاف مسا ندنظفل ندیدنخ نک افنآ (نادنخ) یدک

 یک نادنخ یورو نادنخ لک رولوا عقاو تفص هرلش ضوب هلی رط



  Eمیرود یاس (تس) نالوم ترصح هنسانعموق (رد) هکر لا 1

 ر دلعاف عسا ندنظقل ندیمارخ نک هدروبزم تبب لا رسک( نامارخ)

 ب ندا ندید نک هدیرشأع تاب ك هعطق یعشب . قرد 5( داسدب (

 مروكسو قلب لف كت هدودع هیسراف فاکو جرسک نو ) هاکت) ۱

4 NA 

E ۶٭ناپ یدلوا دهع كعوا  . 
 3 ار لیتو ODDEN ةدحوم ءاب ( ندیسوب )

 ۱ 19 قوشعم بل »راک نیرد قشاع بلب تا دا ازآ رک( تبپ ) یدنعخلاک

 1 ابن وکس كن هیت ءایو یخ كن هبسراف ءاب ( ناع )تسر اکهچ ن دیسو

 ءاه هدیرخآ ر ولک هد هنساعم تاقلعتمو ارقا ی دمه ق قاتمو دهع عع

 وا تی تن ست يا اید تل ۱ موس هم هر

 ۶4 مهناچ لرد هبیجلاص ۱
 هدر ۱ درب نوا كن هعطق یس ! قرق مت هاب سران رب( نا )

 ۳ ۱ aa ناجدش (تب) ظفاح هحا اوخ ردلعاق مسا ندنظل ندیچ ن ن

 یجذمه ۴# تور 0 لر ك شلاصو ناتسل کرد! *یزور تحالبو نسح

 رول کح هد هتسانعم صاخ ساحوآ هنسانعم بارش لای

 < نامارخ یتدردکعد هوا

 < شياپرب یور م دا دما نم یوس نامارخ ( تد ) یانعلاوپا اضیا

 ۴#. ارتاهاش زادنا یاپ دندر کرم عاتم . ٠

 € رارروکی رب ارام دننیب#

E ك هلا هنتوا ام )راغ
 ۱ ردلوعفمتادا ) 

 4 نابهکن یزوکو هاکن ققاب 9

 یدرما ن TIEN ند هاکز یدمش ردردصم ے آه اتسم كمبو كعزوکو

 E ناسهاکن ی ۵ ( ناپ )رک هو هب هلق ذح كفلا او رولوا

 ! یبطن ریه دنکرلا ت تاودایف ی قس اکر دلا مسا TEI ناب هکنوج ردلعاف

 ۴ اروادنرادهکن نانابهاکن ۴# ارودع یوس نازا دن : دب نام ڪ ( تس)

 8 € دوبقیدروسردزا دیدنار %

 در یردصمز دیضام هلہن بوکس كونو ضف كن دود ءار ( دیدار )

 هکنوج ردندمطان تاڪخګ * جدوب ن ی یک داعباو درط هدس رع رد ظذ]

 تاودالاف قبساک نم یی (زا ۳۳ ندیدنار رددوحوم ندنار هدراتفل



BE f. 
 هیانهمرکس هقشبندنوب * تسکبدزن اد رد نیز ت سرود هکر ه# نم لد یا
 هليا فا باکرب مالثم روناوارکذ هدراب اک کب اب عع لوا )رولکیخد

 عیار)لخادو نورد قع جٹ لات )سنج و ع ون یعع یات) رد رد هسرپ تاکنا

 ؛رونلوا لاخد اةرداصمو لاعف لاو نوح ا نمل نیس سماخ )ل بج یداوییعب
 ندیرد نمان ) هرهو هرکییعع عباس ) هم دملا ف قس اک یف عج سداس)

“٠ 

 هلبا لادو یر هعص كن هدود# هم نیشو كن هسراف فاک ( دوشکب )

 ی *رکب وید جا اشکب یرضاحرما مكت ر دیطام ندنذنْل ندوک
 ۱ (نایرد )رد هلص ه دحوم ءا یک « دنلوا یدک ه دنسنا تاب كن هعط

 ردلعاف مسا تادا ( ناب ) هکذوج هنسانعم بجاحو باو هديب رع

 درکم تلیسو ی # ارناطلسو رب زو وربمر د (هعطق ) یدعس حش قبس اک

 نماد نآ تفر ڪڪ نابیالکنیا * نابر دو كسارت دنیب هب وج # نماريپ
 هک ر دکعد كمروس كسريد هن ندنار دل

 برج (تس) یناقاخ ےکحیک ندیدنار روڪ ڏمر د ر دصم ( ندنار )

 اا دزرا ین شن دنارسکع # اند تعنت نیرشو

 هک نارسکمیدآ تلکس شلوا
 ینزومطیمرکب وید كنس سکع هکدوچردیییکرت فصو « دنلصا (نارسکع) |

 دوخا یضاحرما ندنظفا ندنارروکذ م(نارر)لیدک هدنسداس تس كن هعطو

 هج اوخرولکهد هنسانعم هح ورم نعي هزابلب نارمسکعیخدمهر ده لعاف سا

 ار كتالمسواطرب # نع ناوخر وت یاخرکش ظعا ئطوط (تیب ) نالس
 ٭ يهاک م دتیا هشوفر مدرک ۴# هتف نارسکم

 نیشویعص كن دودم ءافو یعش كنار (هشوفر )رد هدحو یلکتعیطام ( مدرک ر) ۳

 مرجاره مدرکندش وفر (تسب )یمظنربع ہاکی نعم هلا دعهر ءاهویتحف كەچ

 ر هدهنسانعمعالو هرکس ید به# تسنوت هاکن عوسب زکر هاک* ت سک

 ٭ ناب ےنٹکم دلوا م دانےھ #۴

 كندعب ارذط3یردصمرد ه دحو ملکت"یضام هلیمحف كاهیسراف فاک (عشک )
 هدول رد هتسانعم نارودو بالقن | هدنا نکلردیظل ناشکن کهدنسداس تد

 تم ادنو فست نعم لعق كن هبسراو ءا ) ناعنس )رد ها تح ندشت



 ۰ 1 ج س

 هک اد يوه وب و نا هنول رک # ردلمعتسیخد هدیکرب
 راکشآو رهاظییعع هلیعص کناه (ادیوه)ینخ عع هل سک كنو (ناهن)
 لمس هد لدعروهطادب وه هدحراخروهظراکشا هدرلکنهرف ضعب ن کل

 بیلصانار كلو *#ر ومطخواوت سا طح (تس)یناقاح میکحرایدتیا قرفوبد

 < نادامن عی ردیجیر وک ادب وه دیآ

 ینالبقتسم هکنوج ردلعافیسا ندنظهلندومن هدنلصا هلم كنون (نابامن )

 1 + ابیرف ی دید هي ییادلآ ۶ ر ولک دنیامنو دیا
 زا زوتوا یر دصمر دلعافیسا هلبق اجلا فلا طق هئب رخآرا (ابرف)

 یدّکود لدن ہل رق هدنتس ی كن هدطق یا

 ٭ ناطبش هلینج مهنمرهاوید #۴

 (نمرها)یدالواو ناطیشو نج نعم هاباواوویرىسكك نەدودم لاد 1:

 عم هلبانونویتف لیمو یرسکو یخ كنارو ینوکس كناهویتف كنءزمه
 | نمرهانابات نازا * شوک دنراکیردحرب سکوذتب) یدعس حشروک دم
 ِ زرد داقتعاویدنرهارش قلاخو نادزپ منا قلاخ سوح نکل# شورسان

 .٠ هصیضفیزوسیدنازایش *  لاعت هلا مهنا
 | اهلد هدرم تعشعز هدنزدوب û EDET عع (نازابش)

 ۲# رولوا كعد نشور 83 دیسی .EST انڪم * نکلاو لالره نابز از دوش

 یعع هست كنهدود# ۶ هدحوم 1 یودم ههه نیش ابش هکنوح

 ی هم یمکیا كن هعطقیمدب ییرکت واد لید نایزراکشاو نشور

 ح ڍڳ نا رزعس ادر مدآ نلیزوس 9

 ۱ 4؛یصو (نادنتتم)رولکهدنتی یا كنطقیچ وا لا ویدمدآ(درح)

 ۱ دیک ه دنتبب ییزکس كنهعطق یر زوتوا وید زوس نهم هکنوچر دییکرت
 ر دغهلعاف مسا دوخا سضاح صا ندنظعل نتسناد ( ناد )

 + ر دلشاپ شیا لوا زاغآ

 ِ | عطعم * دزا هدروآ مه رس تبجو تج ساالر د (تس) باص عورشو ۱

 هد هنسانعم دعو دصقو هنسانعم ادنو ادص جده * اهزاغآ علطمو همان
 for gi ياو ِ
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 مان یی هلبا هبسراف هاب (ناباپ ) مانا یت سوا مکح اضق نوچ * زاغای
 تسینلغش كيتسه* ادیپ نملغش ناناپ تست (تیب ) نام دعس دوعسم
 4 مه كبس ین و نارکر غآ لم قاناپ
 یرونا میکع الوقعمو اسوسح لبقث ع هل مسکن هیسراف فاک ( نارک)
 یدمآزکس هاکزاتلح نارک هوك ۳ یدزرد رسب رکوضو اض ووت دهز

 (كس)رولک هد هنسانعم الغو طو هنسانعم ولاهب و ولتیف ی دمه

 (تیب) ناس هج اوخ فیفخ ینعم هلیافاکو یم كن هدحوم ابو یت كنپس
 نارکدیآ جارمرپشراوکش وخ بآ نکیل # كبساراراخكنس دنرذکب وک دعم

 ٩ نانیا ردرلن ول اهنآردرلنا %

 تادا اه هکتوج ر دج كنظمانآ نک هدننلانتب ك هبات ةعطق (اهنآ )

 هليا نونو یخ كه دودم هج*نیشویرسک کت نهدودم هزه (ناشرا) ر دعج
 فلزرسناشیا × دنرادناشوا دنراد نم لد ناشیا (تبب )عاشرد اغمعص

 یک ك اذو كلذ ه ديب رع نوجا دیعب ردنزاشا مسا نآ (قیقحن) دنراد ناشیرب

 ءالوه هدیب رع روک اهنآو نان آیعج یکوش هلفو رعم واوو هلاما ه دیکر
 یک اذو اذه هدب رع نوحا بیرقر دنراشا مسا ( نیا )یکرلنوش هدکر

 هدیکر تر داغ ربعض ( وا )یکوش هلی لوهحم واوو زس هلاما یځ دمه وب ه دیکرت
 یکرلنوا هدیکر مه هدس رع رولک ناشیایمج یکوه ه دی رعردلبعتسم یه

 ناشهاردرلنوا اهنآردرانوشیعارصموب رب تم ظانهسبا یدلوا مولعم قیقحتوب
 ردن تسبح هسروارحنوگوش ناردن تسبح هد هعطق یخ دمه هسید

 مهفاف ر دلمعتسم هدنماقم یرب رب نکل ,یدرولوا قفوا هدنماقم نوجنوا نآ

 0 + رباربزالوا دش اين ناسنکی ل
 هدنحرشیرشاع تیب كنهعطقیبسب قرة یلیصفت یکترباربییعع (ناسکی)
 قبس اکر د هیفان هحوتغم نون هکنوچر دیفنم عراضم ( دشابن ) یدک
 ىێدکهدنسداس تس كب هعطق یعکیا یش ع راضم کت هطیسلاتاودالاق

 هک ناساره قاقروق رداهب لدرپ #* ۱
 تساک (تیب)یرعف س ءس ی آر ورکد بحاصورداهب و عیش قع (لدرپ )
 یانعم * لماکو لقاعو انادو ل درب و ع رک * یهاشوتویمه ناوباهبهرد

 تیپ ك هعطقیجنرق وید ولوطرپ هکنوچ رولوا كيد لکوکو لوطیسییکرت
 | ید «دنتیب یهچوا كنهعطق یمن دينو اوبد لکوڪ ل د ی دک هدنوا
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 فلا ر دلعاف مسا ن دنظفل ندیساره هل رسک كن اه ( ناسارم )ا
 هشپ نازا ( تبب ) یمظن رم قبس مک ر دلءاف م با تادا نونو

 ره اره

 ۷ ر دیجاوط ك مکاوا رتاربک ۴
 ردلضفتلعفا EC: 3 e هن رخآ نتف رکا (ارک)

| 

 ر دلعاف مسا تادا ¿ن نونو لار ا ا ن دنطزل نی ناز کر

 ر ٭ ر دکر کد یرایر دازمس دی اش

Eازسو ییالییعع هلبا لا دو یر هح كەيت ءا و كە دودع هد نشب  

 ییز کس یو عقم ےسا ےک ہتن ر دعراضم ندنظفل نسی اش لصالا یف ° دانععوب

 شنادهن*# ندرک سواطرب شقندیاشن (تس )رعاشیدک دنلوا تب كيهعطق

 ا لبا یر هداتعموب رولک هد هسانعم لاغحا داش یجدمه* ندر ؟سویلطب شد

 هلبالادو ی را هح ك هیت ءا ا و كن ه دودم "هدحوم ءاب ( دیا )ر دکر شم

 ی وہ یوعفممسا ےک شن هتسانعممزالو لرکردعراضم ندنظفلنتسیاب

 نمرکهک» #* تسل رک اح یعضزا دیبا یهح (تس )یدعسخشرولک دین

 ه<ناوارفردقوح مزال هتسیاب ۶# تسي وق مهانپ مفيعض

 | بر دلوض سا هیر دخ كن هاب كنه دودم دحوم اب (تسباب)
 [| هدشرتز زعل اس (تس) ورسخرم رولک هد هنسانعم یرورضیج دم مزال

REكناف (ناوارف) یسب رت هتسیاب هتساوخز مه ه دنهاوخ # ار  

 هبانعم یکیارولکه د دنسانعم ل وب یتعب عساو و یکرابسب رشک عم هلی رسک

 ناوارف دشلمحت امردیلو ۴# ناناجروج هح هدرکناوارف (تبب ۱ اعل اونا

INE % 

 حالذعصا ل اور هکنوح ردلفر «یسارجاهلجج هک ب معز جر یم هعطق ول ! نعل

 فشح بیسر هنب رخآ نلعاف دوخأت نلعافتم دوخا ن هوو هدضورع

 تسرب ی ك رج نالوا عومج دنو یرخآ یصاحررید هکعا هد از

 نالعافنم ناعافتم نالعفتسم نلعفتس* الثم راربد هکفا ه د بز فیفخ

 3 ندتهج ترد هماقموپ لاّوس) روناوا هيم وید لف ره بولوانالعاف نلعاف
 هدیربغو هدرج ر یر دصتح هورحخ لماکرم لبفرت الوا رولوا نکم ضارت یا

 (تبب)ریدبودیا صیصختو صیصت هدایت , ماقم یب ررخ لضاف مکه تنزع روب هل

 4 دزذ

٠ 0 

 د نو

a ي 2227 2-۶] - 
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 هحربدقتوب # یدتها هل ءرج دعب نم هتاغب # لماک لیفرل افیفخ بس درف
 هر یب رعضورع یسراف ضورع باوج) یدیا ولا صیصخت لیفت فر رعد
 زالوایاخ ن د همان هئاصا « رخآ امھدحا من زاعلوا ساق هد دعاوقو ماکحا

 ضوء قجما هسیا یراترض>یرزرخ رونلوا دع اع هقشب یراربره قح
 هب مو ضورع قجا ردتلع لیفرت انا ) یدلبا مازتلاو مظن یب رع
 ( تیب ) درویب ییرزخ مکتن نم روپ هدادتباو ردصو وشح رولوا ضراع
 تاوج# ادتباف مرطادعام اارضو اضورع *# تا نا تاسالازاحا اهعقاوم

 هک اماف ردس رعضورع بابا ندیا قرف یاحز هلبا تلع هکنوحردروک ذم

 ندنرب رب الصا ژردیاربعت فاحز اعیج هنافاحرو للع یسراف ضورع باععا

 صیصخت هبرضو ضورع زرریو نیمکح تافاحز هلع هلطبب و زیا قرف
 یزبربت دیحو هکرالوا لوادتم ن دنر هنهس یسراف ضورع الا ) رازیا

 ردقوب جم رصت وید لفرع زجر رح هدزن هلاسر یک یراضورع یاجالمو
 2 هتقیاسا هاوقاباوجر) یدعر و ییمکحیسراذ ضورع رب رح مطان نون

 هلج هدنز هم دعم یسراف ض ورع شکه کر دعومس ههقاشلا ندقاذح

 نکردیا روح دادعت ردیا تیافک هدصوصخ وب نایب یتاضورعمو یت افاحز

 باب را عومسعوب هکمردیامهف هلب وشریقف ردقوب تجاح هلیصفت نیراءقوم

 ردعرفتم هنر اقا ر جا یتیخ فاحزو بوبد فاحز هللع هلج یسراف ضورع
 نت العفتسم * موح رح یدنهاش هکر دعو ن درب رارصاعم ضعب اعبار )
 نالواباوص یدتسا اطخ هدنتب# هدنکالغاع هلو!ندنش نس نالعقتسم

 باوح) یدیا وللوا نلوعف نلعف نلوعف نلعف قر هلوا ندمرخا براقتم یک
 ردیفارج مالکرب هل سابق دنضورع یب رعییضورعیسراف یناشنم كمحوب
 دادعت هد هرو ېم یک هکن وح ردانعمر عجار هر هعاضبد تلق نامه

 زجر ی رابدتیا نایب نوزومو نزو كر هید مرخا براقتم رم نکردیاروحت
 ینیدیضوب تجاحاک | هدنلاو ینات باوج هک اماق)رایدقا می رصتوپد لفرم
 یرلنا ویدردرحر رم نت العفتسم رب مظان ن دلجاوب نامشیدلوآمولعم
 ندموحرم یدهاشو ندرب یت مظانیجدمههرد هلف یدلبا؛مرصت نوګادر

 هدناب یضورع لی دع هعطقوب ید هم وظنم بارا ةماع ادعام

 تیامهف * نتالعفتسم ناالعفتسم (تبب لااللایظن)رلیدتبا جی رصت هلی وہ
 نجر سج * نتالعفتسم نتالعفتسم (تدب دنارفلا مظي) هدنس لیفرت ندرخر
 سس وسوسه سبوس ج
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 ردکر کاب *ر درج ر رحم نتال فتم (تیب) نایبص دس اکھ را لیفرت شوخ
 یدروس نوجا تراشا هناشیقحوب رب ین مطان نامه ۴# نازوآ هلا نزو

 ٩ ناسآردیالوقزومایب نرکوا
 تیب كن هعطق یی دی نوا بطاح عراضم میک هنن ردرضاحرها ( زومایب )

 تالا كن هلکییدلوا لخاد رد هلص هدحوم ءاب یهدنلوا یدک هدنرمخا
 هلبدم كن همه ( ناسآ ) ةمدعملا ف قبساک ر دیا لادبا هب هبتست ءان لئاوا

 (تدب ) یزارمش یالاجر دیظفل اراوشد یی اقم هنسانعم نوهاو لهسا هديب رع

 * در خر راوش د لودتفا دش ناسآ سکم * یرآتسللعازا لدمرکینرب ناسا

 ¥ ند یالابب هدییسج "دماح نوح هع طق *

 یر هعطو ول ويد باولا (هماح) یدک هدننا اونع هسهاخ دعط ( نوحهع طقر)

 | بو ینوکس كنبسو ی كن هبسراف میج ( هدییسج ) ر ولکه دوا تب
 ا شل و شفلق بساشمو شدشقا هلبرسک كل هدودم دسر
 نابسجیعاف مسا ےک ەت ردیظْفل ندییسج یردصم ردل اوعقم ےسا

 وید هجوب ( ال )ی دک دن یمکبا كن هعطق یجتزکسوبد بسانم
 رد هنساتعم یو ه دماعموت نکل ی دعگ ه ددر یر E N یتکیا

 ۲ [|قس ار دنوما قاصلا هحوتفم هدسوم هاب کدنوا یک تماغو دق
 .  |هدننماث تب كن ههطق یر زوتوا وید زوس (ننعس ) ةطبسلا تاودالای

 هعطق يڪ نوط شابک نوفی وا هني وب *ازوس تعم لصاح) یدک
 ندب اد نت هنت قلنوط ید هباوثا هماج

 شسورفم هکلب روئلوا قالطا هسابل رهو هپاوتا عیچ ردسنج مسآ ( هماح )

 | یدعسمشزرد هماح باوخ هغاتی و هماج نت هسوبلم یتحردعا ندسویلمو
 . || ی دمه # ناتعکیت دع ةماج نوچ # ناتخردرپ ءارب نهارس ( ٽيپ )

 0 هن اتسب و هماج با هی هرهطم الثم رارید هماج هنفرظو هنطبحم كن هنسئره

 3 | هغلنوط هدعب یدیا هنسانعم بوسنم هندپ هلی هبمسر ءاه (هنت)رارد همان مش

 ۱ ۱ شاب نکل هنسانعم ندب و هدوک هلا نونو یی كت هیقوق ءا (ن) یدلوااع

 . | ییدلوا جراخروکذم فارطا هدییرع ن دن دپ مکتنر د هجراخ قااو لاو

 *هام یورردوا لاخ دش نت هل # هايس لاخهلاو نآ ترد (تدب))ر عاشیک

 ۳ هک نهاربپ مه هکلموکرونیدراولش هنوط

 | یخدم)ربد ناتشیا هدیاتفجلبیارمس هدیب رع ناموطو نوط هدیکرت (راولش)
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 راست دمو دمشر از6 یر ) روک: د هنسانعم نایننجو روشقچ ۱

 لو مراد (تبب)یم دق ناجدجشزریدعهدیب رع هک كی هلي دم كب هرمه (نیتسآ) ||

Jندلا * هدرا كاا رکا هسرلاخ (تس) کور عاش یکلید «یلاس رک  

 صدا یا ورم ناعنکب رض ها نفاق( :) ها بلاط هنس انعم ضد ديب رع

 هلفلا او نهر هلق دح لا # نهار یک یهد چاو 4ک

 ۱ ..مابقناتفق هق ارزو نیتسوپ ردراج جد ناهار
 هتسوپ هلیقاخ ا نونو هت ءا نوا تس هئ ر خا ك نظل تس ویر( نیتشوپ)
 كن هبسراف فاک (ناس رک ) ردش اوا ع هتسانعم روک نکل ردکعد بوم

 اح نابیرک )ی غارممیکب رج هی رع هکد قب هلی رم دک هدود# ءارو

 تب رک هلْفذح كونو لا * ن رابتر رکزا نام اد قرف هدناغ # نامادیاتهدرک

 نوساوا یربع ۲ ها رب ی (اق) رد هرانعمو جد

 ٭ س رف هدادوا س ؟رب.ار لدع*#بز هتفاب اوز س دقو رس (تدبر) یا

 یرعواهدا قرر ذا اک ردوا فر ط تنزلق تبرم دنا كنت اف ی دیه

 ردراج هد رع رصقو دم نک راربد ابق ید هد ع ردطرش قلواقجا
 ٭ نمادردکنا یداوا وت یکی كی نیتسآ و۶

 نافوطو یکشانیتسارد نوخو یعنچ»* لغب رد نامرح هنوکدص ل د هجاما

 ]هک یکی هلی كنون (ین)لرد هبانعموب ید نتسآ هلبفذح ك هیت ءاب * لغب رد
 هنسانعم لرا | هدیسکنآ نامادهلملاه رکصا دع ید ( ۰ نماد)یکدب دج هدس رع

 ډک ردسلطادنر نوسکا ۵ ىکا تعلخ # هدزیلاناس رک لاحرولک هت

 هليا نونو یعص كنهدود# نیسو یتوکس كناکو فن كن ریه (نوسکا )

 (تیب))ییابرافرهظر رکن یطالس نوح تباهم یک اہک ناجهایسرخ اف عونرب
 | * نوسکا بشزو سلطا زور ز رهد هدنکف *وت تدیئج ی ردنا یه دخ سرب
 | ردروطسم هد دز یهایسب دشاب اید زا یعون هدحامک اما و اذک

 || وید دشاب رادتبف یسبفن تیاغزا هک ك نر هایس یابید هدیربکن اهج تكنهرفو
 ۳ در 9 تاج سه هی 1 ۱ ریسقن ولد هرخاف تعلخ نودنآ تاعا ۳ هلج رب م لی ان نامهردعقاو

 لادو یتوکس كنونو یز هه كنارو كن هسراف ءاب ( دنر ) هرد هل یدلنا
 هدینان عارصم وید رد نار هنشقنم هک اماف ) اقلطم هتسانعع سلطا هلیا

 * نابرپ و دنرپ نادنسو كنس * ناسکیوتنوخیر هک ی ا (تیب )رف سعثرولک
 د ندساطا رود هعون نالوا یشقن نان
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 كن هدو دم ةت ءان و یرسک كونو یوکس كنارو یعف كن هسراف ءا (نا رب )

 زا (تس)یرع سعترددا ندنوب دنر روک ذم شقنم سلطا یا نونو ىع ۱

 كنیلوا نون ز × نابئرب شةنوحر هاظو نشور * بیغرس شیر شن دشاب هکنآ

 د رولنید هکر وکو با كي جد هروعس شرک ردراجهدفذح
 هنسانعم «اروکروعس هلی اه جم نیشو مک كا هدودم هسراذ فاک ( ش رک )

 * دام شی وردب هقرخ هراپ دص هن# دنا شرک نو تعب رز هن :¿ (تبر)نتاه
 لاثماو قشوو غاقرونلوا ق الطا هد هکرو کوبا هدانز قلطم ىج دمه
 . || شیوخ شودرب هدید # سکحز دوب تشد ہک ار شکراخ ( تب ) هلو

 میکتن ردامعتسم ید هلی رع فاک هنسانعم روس یتدمه ٭ شیکو تعلخ ||
 بتکلا ةماع ق نایللااذکه یدک هدنحرش یعسان تبب كن لوا هه طق

 شوکو اد تمل هدزارش كل
 7 دن حدا

 رادو هدزارش « هلم هدنکیدت کس هزار 1 هد رافس مطان نالوا رهاظ هدب ول

 هلب وب ځد ندنسای داو افرع كنيلاوطواو سیا شیکیعما كعاخ هدهاش
 شنکلیضفت ز # ریبد تسدز توق تفر نورب ( تب )تاه شابا یه"
 ردا راعشا یعیدلوا اعاش تدل ید قید و 2 لایفناه »رب ر ر> ن اکو

 ۰  یراغ] هک م دنا لحو فک ۴# هد هجابد ارب ی م ظا هل وا هل وب

 لمأتف لوا ا ی دصام كاتدب  تاطلغ ED شعاراو

 ۰ € مهررید هثنو ؟تفاض هماربد نشح#

 رد هرانعم یا هل دا نونو ینوکس كن هر نیو یت كيج ا

 هتفاض سلو هنساحو E r فات ) دیع م وب و دع عع لوا )

 یور هام قاس *زابن هتخل ر وت شو ناعسآ نش جرد (تبب) اا
 ر دلیعتسهو یوم ج د هلا هسراف عج # باقا رغاسردوت

 ۷ .نزرکش هروئید ءجان نالوا وارهاو < قوج

 هلبا نونو يعق كن «یازو ینوکس كنارو یعف كن هبسراف ناک (نزرک)
 یدلباریسفتوید جات نامه موحرم یدهاشرد هنسانعم جان ولرهاوج قوح
 ۳ هحرس هدنرزوا رارد ردحات عور نزر زوم

 را سال او دص زو توقا و لعل هروک اک او روج رادار دق یس هطروع

 ]| تڪ هلباریز نوتلا بویلوآ ن ۲ نکعكيکهشاب ن دنا ازغآ هدا زو ی دنا نرم

 رو وکي کش ایک روا شا جات ه دقدروتوا هاش داپ بوروطولصآهدنرزوا

 ٭ یدیا #
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 شابا لاقتا هرلهاشداب هرکصن دنا شبا عاّربخا ننرفلاودر دنکسا یدیا

 انبروق هجا لوا یرالارف هج* ن الا ید ردیعارنخاكناو شون رلیضهب و
 هساوا كلام م کره هحات لوا زرد یدلبا لاعتنا هزب ندر دنکساژود

 ؛یاوعدوببویدردهلب رابتعا حاتلواقالطاهاشن هشراب| قوفت هرلهاشداپ راس
 نادانرس (تس )یدلنارکذ یباترول رم نالوم ترضحردراشعهود هلطا

 نزرک هتخارفا نی رب اهر د هتخورفا نی زا *یران دوشلفاغ لدو تسبدوش
 هک رتشکنآ كکز وب و نیکن ىدا كم اخ

 یشافلزوب ومتاخ ق ەعهلبا نونو یر اهرم دک ك هدو دعهیسراف فاکو كنون(نیکن))
 ها ف شةناکه دش لد نیس × رمشیلادیساب وتر ھم نکن شقن(تیی) رعاش
 كن دمج نیشو یم كن هبسراف فاکو نوک ك نونو یخ كره ۵ (رتشکنا)
 نوساوایربغ نوسلوارهمهنسانعم زوی هليا ارو یخ كن هیقوف ءاتو ینوکس
 رز ناهح (تبب ) یاس يلد رې هنسانعم هنسدرولبق اظ هغمراب یلصاح)

 كب هوو ء ءا( اخ )ت ڈكناراکروروت دوسح مشی دنک+ ر شکناوچاب وت نیکن

 یلودنناهشداب ن ن انهد نی رمش هح رک( تدب ) ظفاح هج اوخر دکر شم تفل هلرصف

 ردس رع لعاق مسا هلا ابرك * تسوا ا اخ هک تسنامز نایلسنآ

 5 2 نزوس هنکنا هناشکنا کسکوب كن زر د

 كهچ نيشویعص كنهسراق تم كنونو یف كن همه (هنشکنا)

 ر دط ویضم هليا هیعهر ءاهو یف لنوو ینوکسیخد كن هبقوف ءانو یتوکس ||
 | هتسانعم هربا هدي رعهلبنونو یعق كر هبه یازو یعض كن هدودع نیس (نزوس))

 | دون هدرکرذکس لطاز نزوسهک+دوبر ناح "هرمنورپ دره (تبب)یمظنربم

 ۹6 هدنز ردیل همه دنکن هبمویزر د #۴
 هدقاناو هدلاو هدشاب هک وب هلبا هم یازو ینوکس كنارویعف كلاد (ژرد)

 نب فس وی نیدلادیشر ردکرشم هل رعر دلبتسم ه دانب و ه دجاغاو هدباوئاو
 ارد اهماکاو اهیشاوح فکو * اهلبد لذنلاتش دق ةقشوم ( تس )ولزا
 ءاهو تفك نەت ءایو ینوکس كن همه ءاضویعف كن ه دحوم ءاب (هب )
 # سورضخ نآ "یزود رقخ یهک(تی))ق اه ه دنکنییعع هلا هبعسر

 كن هیسراف فاکو یرسک ك نون (م دنکت )شک هبخ سا یسبع ن نژوس یدش

 یکی راکدید هدنکنیخد ° دکر ر هلا هيم سر ءاهویعفكلادو ینوکس كونو حق

 یراکدیدولق صو هدانآهلب ربس ؟ كمال هدنح الطصا هدالبمزب هک ییشک هماج



 یکرت هلبا یسراف ه دنکنلصاحرر درعسا یک عوص عوص ك ايتسا

 ه دس رع زرد ینز وس جد هدیحا ةصاخ هدیسراف ر دکحرشم ه دند

 یعف كلادو یوکحس كن ونو یعق كن هیسراف یاز ( هدنز )رد ررغ
 ین اسمیکحیک هعفرح « ذيب ر ع هنس انعم باوا ول اع هللا هيعسر ءاهو ]|

 ی دیه # هدنژ هماحرهزپ ر هدنز ۴# هد ار تك هک ج قق و هدید (تبب )

 ر رلیعتسم ه دس ویلمو ن شو رقم افلطم رولک هد د اف شاو شیکسا

 < نس هل هکود ی د هلکنا كنژد ی دا كټ هع ۱

 هک لبا هیسراففاکو ینوکس كنونو یر هصف كتهيسراف یازو كلاد ( كزژد)
 كنهبسراذفاکو ینوکس كنونو یعفلنهزمه (هلکنا )راربد هعقر هد رع

 (تسب) یکتسخالا نیدلارمث رک هکلدا هک هکود هلبا هیعسر ءاهویعف ك مالو رعط ی

 نامز ناب رکر رباروارع سابل * دز اس نارتخازا خرحهک نرز هلکنانآره
 تیجهدب ردنم م( تد )نال دغ د وع نمر ولک هددنسانعم لالد زا ی دہھ٭ دنر

EEEەكنوچ# هلکناو یو وع ده هرد ه دز کوا اسد * نیس  

 1 73۳5 همت لکن ات تلات E ةا اعد هکدیوکه دت وب 2

 زوم دک یکسا ه دارکو وک د یکسا زود هندی

 رم ۱ ۳ کرو هدیسراف E E (زود هناي ) :

 1 RS ناالک دنا عارصعم (زود )رز رل عتسم

 aA زوده ار (لطمسعتد) انالوم ترضحردرضاخر ا

 ( هدر ۲ ) زاو « دیک ِج جوپاپ کسا *سورخ نوح دیز كنا * زور هبانبش

 / ده >£ هلا هبعسر ءاهو ید كلادو یفق كن هدو دم ءارو یعض كف کلا

 رارپد هدارف هلفاق ه دیکرترد هیانعموب ید دارکنس هیعسرءاه یاوئا یکساو

 1۲ ۰ 6 نلیسک هدیرب جاد شعاكمکید نخود
 : نوسلوا هماح هنشانعم لرد ین دم هرم كن هدودم لاد (نتخود)

 ناز هتشروژ ار درع س دی ا تفلرز (تس) یدنعن ل اکنوسلوا یربغ

 ۱ ءاشیالرقنسم ٭ درک نتخود قیفر اهن ایرک كاح نیا هک # نوزفا
 كن هدحوم ءاب ءا 4 ه دیرب )رواک دنزودو دزود هلىل ادبا هر چ لرل همعف

 | ردیظا ن دپ رب یردصهر دلوعفممسا لب رس کک كن هدودم ءارو ی
 بز زکنب * رپ ویکھ تسدبادح موج مد نازرا (تبب ) یدنچ لاک

 ر خد یدیدشلن SE; E ةن كنار یڑکا *# شدد ر توو هزز



 نر ق علق ناز زا بفسوب ره (تیب) اضبا هلو
 + كل رش ك ءدزایغف ىج دوزاغمرپ #

 ٤ A كبو :كنارو یعقكن هدحوم ءاب (ناغمر )
 ENE 1 1 دکان دراندلشباش و كداتسا نعپ هادرک اش نعم هبا هم یازو یزد

 درک اش د شش می < رروسب نوح حاضیا لاک E لوید ت 2 رش نکل رد هنسانعم اهم تب رش یرلکدربو

 وسرپ و هس ندلشیا شا رکن وب و داتسا رک
 او (ز رو ده و

 ۳ : م زاعهر كن هدودم ةيتص ءاب و

 ۴ کی رطرهد ( تی رغف سنا ترا دز نالب رب و هدرک اش

 * زایغف و هق دض ورخ هلص و شش هب * دهد ل ام هنبمهیهاوخ
 نالى رو هنلانادرگ اش ثالذکر د انڪم وب یخدژایغب هلا هدح وم ءا ءأن هنعقو

 داب یکنادرک اش هداد ت مذ * .داتسادالدشامنادر کاشت (تیب) یمظ ارم

 ۳ هک کد قيال هک اکو می هکنآروشرد ل
 نی هلباارو لوهح واوو نصب دمو اخو یوکس كناروتك لاد (روخزد)

 e كشر 0 ر گه E اش شام ت 2 قب یم

 ی د هز اغمرپ

 مانیرب ندن سام ی نر 0 اا 0 10 9
 هالا اھت قح ن درب ی ۱ ا هح ودقتو كاذکی خد ادخ رد العو لج قح

 "هنسانعد مو نواب یانرزاموا قالطا هرمع ی دلوا ع صوصح ۱ ۱

 ۱ لوالا ةعطق نم لوالاتبلا ح 2 ی ساکر ردبحاصید یسانعمرب كن ادخو ۳

 مدت چل( قاب تم ق اوا ع ی دیاران یادخ لصاكنادخ را لصاح)

 قد ها ردوب رواوا لود قو بحاصیس انعم « دنروص وپ ی دنلوا ۱

 دقت ده اکراب یضغلراب ثلا )زا اوا قالطا هرخآصوصخ ههللا 1
 ب < هاش (تیی)یرهچونیروو ید به ۱
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 اه فرع ادا را ےک ارا و تا فو ناد راب
 قل اخ یدیا یراب لیصار لس رع یظغلراب عبار  رولوارابتعا نڪاس

 (تبب)یرونا مک رد ص وصخ هپ لاحت قح حد هجریدقتوب هنسانعم
 یداربا لرب نیا * ادخرا رهد یاتبارب یو * « دنامرف كلم فارطارب یا

 هدحوم ءاهکنوح هنسانعم کن 6 ) ردروسکم ار توخو دشم هراتعاو

 یدک هدنلوا تس كن هعط یعجوا ود لب نمر دل وعفم تادا هحوتقم

 نادردق دسانشیم شردق هک رهوک دعطق

 تادا( )یدک ه دنناونع كن هعطق ی مجوا نوا یرظن (ره دعءطق)

 ۱| تاودالا قساکردلاح تادا(یمر)ردبافربعص هج * نیش (شردق)ردطب ر
 كن هعطق یش! نوا یر دصم هنسانعم راکار داغ ع راضم (دسانش )

 هنسانعم یجایب رادقم ر دیکر فصو (نادردق ) یدک ه دل ان تس

 ی زوقط كن هعطد یجتلاقرق ۵ دل احیا دلوای کر ر فصو ناد هکنوح

 رلکا نالپر دق رد هی د هعطق ره هوکرب وب کی اصاح ) یدک ه دت

 4 نام هنیحاصوا یی دیو رفاسمید دز

 یفقیساکر داعافمساتادا (ناب ) رولک هدیناث عارصمویدرفاسمزبم هکنوح
 دشوا ماعن کره * وزرآدنامنرکیدارزآ (تس) یر نشت ۳ تاودالا

 ۳ نامه یاد یدلوا نا ورم رفاسم مه و

 فیضورفاسم هدس رع هک ینوق لب همج*یازویرسک كن هدودم میم ) ربم)

 بحاصوتدوجناوخ مر كن ايرىم داب تہعل د مراکم ( تدب E سع نا

 فرصت د هدنوب هداز اشاب لاکر وک ذم ربه نعم (نامهع) رم ناهاش نالد

 كي ەم دا وح هنسانهمیم 4 هزکب رهظع رد دکر فصو نامههرروس بودیا

 ا ندنَمل ها نام همماتقم مظبوولوآ هبا اهراهظاو یرسک

aمزالو میظعتلا بجاو رذاسم چېن دفد لعاف 22  

 تعسام (هعطق) رعاش ی دنلوا رییس وید نابهم هغلوقره هلغاوا عرکتل

 مهرکا هلاف < ان اك نم ناك فیض لالجالجال * نامه نامهلا 7
 هود( نام )متال هدیس فضلاو # مهلّزم نامل او

 RT ب لدر د تکن دخ (تبب ) كب ب بارتوبا اضبا نامهمتعع هاب رسک

 ھما یهاک دور ن نورب یهک# هزاخ بحاص نوح ناحو

 و EG برد ې هجتدرآ یرب رب

 < ی #
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 ) كن هبسراف ءاب ی هکنوج ردکعد لصتم هنسانعم هدرا یربرب ( بردی
 (ٽس ) لیععسا لام ڪک اقلطم هنسانعم بقعو زيا هلیا هیت ءا و یعق
 ٭ یر دنا یہ دتفا رکآ دشابن ی # تعس كيرب دور یهارب کورهارود
 یک ی ارپ هقشد ْن درلت وب ر ولک هنسائعم صع ه دس رع هکر کس ی دیه

 ر واڪ هدننات عارصم مک تن رولوا ب تلع تادا رولکهد هنسانعم لحا

 نآرهب نوچکنآوت ی زا نوچکتس مه
 ولدنس(وت)ردتلعتادا هنسانعم لج | نعد یارب نعم یب هیلج ا نم ی( زا)
 كرهعطق ییزوهطوید نوکا (ره) یمنی هع طد یججوا

 یدعکه دنشب یججوا كن هعطق ۳ :واوید وا (نآ) ید هدن رخا تدب

  ۰د اک | اروا نوعا كنآیخدوا یارب زا

 ابا هیت ءان و یرهق كن هدودعءارو كن هد>وم ءاب(یارب )افن قبسدق (زا)
 تاودروشنم ما هیاس هحرک (تبی)بئاصردتلع تادا ییکلیلعتمال هدير

 هددالاند ءط:( اروا ) مشابه نوج ماد هتشکرس ناوضتسایارب# دشا لغیزد

 نان الو ناز نبال وپ . . رلیدجک اقرفتم
 یعش كب هدود#م نيسو یوکس كنوئو یرسک كن هدودعهیاز (ناشزر

 ها.ددح كن نوت ءا افیفضت هنسانعم یکك نوب و نالو هلا نونو ۳19

 هدنلوا هنسانعم نالجنآ هلیئوکس كنونو یف كن زمه (نانج[) رارید د
  ۱یدکهدنس چ وا كن هع طق ی جوا ےکترد هیانعموب د نانحنایلوانآ

  ۱٭ لراناوب ناشنیا مه ۂلرلنوا ناشن ا

 ) كن« دودم زبه ی یخ كن«دودع همه لوا ناششا د (ناشنآ

 یجتلا قرق هدراماقموب رز دطوضم هلن وکس كن هد هدنسنکیا یرسک

 فاو اح تفبقح هنلوار ظن هنحرش لس یمرب نوا كن هعط ۹

 ناک یدلوا كم دراپک ن اکر درلهشداپ 9
 هکنوجردیعج كنذضفل یهنسانعهراهشداپ ناس نزوب هل یف كفاک (ناکر)

 (تب) یر 3 سعم رولک هدنتب ی >وا كن هعطق یا لود هاشداپ کز

 ناک ات دندمششداس دقرف قرفز *دزان ی ہک " یهشنهاشویهانپ ناهج ۷۴

 هکر د هفناطرب ن دعدق ناهاش داب ی دهه  OTردور سخا یرخا

 دلکعد نابناک  A HEیا هدمآناکدنا هتفر
 نذوب هلی رسک ك فاك (ناک )زرد ناک« ۵ هد هي هعب را هانع# هدمآناک ام ابه |
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 فلا نالوا عجتادا هکنوحنردیعج لنظفل هک نالوا هنسانعم ےک( ناھج) ۱

 یاقنم هب هح و هست ءاد هیعسر ءاه که دنظخل رک ههاوا قحال نونو

 یک یغیدلوا هتسافنهمرلیک ناک یا یهدنتیب كنيدسا میکح میکتن رولوا |
 ٠  9هاکراب ردقانواو هاکرخ هبوارداحرح +

 هرم“ و یخو رداجهلباارو ینوکس كن هیقوف ءانویه* كن هيسراف مچ( بج)
 || تر هدنزور فرح (تبن) یماج هنسانععیسوتروا كن راشاب نانزو صان 

 وبدرداج ول هيد كسکو ی جموحرم یروعش نکل #باتفآ ارترتح نیشن هیاس
 یدنلف مست هلا یعوش هدنکرتو هدیسراف جد (رداح) یدلدا صیصم ۱

 هرابهالغ (تس ) كب غ ولا ردفدارم هدنسناعم میج هموقرهرتح ییصاح)

 (هاکرخ )مش وب ك هتش کو مرداح لاله به ذم # نآ مرادن نم من

 هد هنسا نعمه وا یراک دشا ندلقو دکو رد هتسانعم یس هیوا ناک رو دارکا

 تب ) نالس هحاوخ رولک هد هنسانعم یعاطوا لراهشداپ دمه رولک (

 خرج هکر خارت یهکرخ رینج # وت داهن رک تسل تن معو ردق همها

 ويد كشارخ هکنوح ر دکعد ناک كشا تم یانعع# تس رنح ۱

 قیسامکر دناکم مسا تادا ہاکی دسک دوا تیپ كن هعطق یتهرکب
 :ردطونض »هلا اضرمسک هد همانفرش رد هرهاظ تسانم ةنکرلا تاودالا
 ایچ هللا اخ رسسکرخ هنسانع+ ناکم شوخ یسبیکرت یاتعم هجریدقتوب
 هلتمطع راهشدای و یسوبق رلهشداپ غانوا رداح ) هاکراب ( بوخو شوخ

 وت باوح و رم ( تدب ) ظفاح هجاوخ هتب زانعم عضوم یرلکدروس ناوبد

 یتیلیکرت یانعم ۷ تسنم هاصص هاو بشع دروز # لوبق هاکراس ذنفاح
 هدنحرش یلوا تدب كن هعطق یرب یرکب یییصفت كرابر دکعد یت اکمراب
 ر دزناج د هکراب و هکرخ هلیفیفم كفلا هدظفل یکیا وب یدک

 نابیاس ردکل هکلوکم ه كميد رداچ كو كی €
 تعضغ هجاوخ اصوصخ رد هرداح لوب واموعرارید هک هکلوکر ه (نابیاس)

 * نابیاس دنکمار دیشرخ هک * نودرکی الاب و رنج تسدب یس (تبب) یراذه
 | قرف وند هکلوکه یاس هکنوج رد هنسانعم یب هکللوکیسکرت یاثعم
 نوعا فذ ه دم اعموت نکل یدک هدنتبب یعکیا كن هعطق یکندرد

 تاودالاق قسامک ردلعافمسا تادا ناب یدنلوا فذح هر ءاه

 ٩6 شما ربت دراطع ناویکل حز یدلوارهپس كوک

 * رییس
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 هلبا ارو ینوکس كناهو یت كن هیسراف ءاب و یرسک كنس (رهپس )
 (تب)یاظن رحشاصوصخ سلطا كلذ نعم. و اموع كلف عع رد درفم ظفل
 ( ناويڪ ) رهمراد نهکبوت الف یاک*رهپس اروا وت ؛یراصح هتفک

 | رکج رک ارت نافقوم ناوبک(تبب)یونا یک>لحز *راتسییعج هلیصتف كفاک

 ناویکی حد هلحز كلفو * داب هتسب ی دجرکجار خرج نی یس * دروخ
 یرونا میکح رد دراطع "هراتسمسا یرب رولک هیانعم ترد زوتوا (رمن )رارید
 * داب هتس شنسدو هداش ورد شافس *ریثوت هناوریپ هت دهد همانرک (تس)

 یدک هدنحرش یسنات تب كن هعطق یجنرب یرکد یرانعم قاب
 ¥ نامزرک العا سرع رربد لک ور هرکلوا *

 هلبا نونو یرسک كن هدودعواوو ینوکس كنارو یعق كن هیسراف ءاب (نیورب)

 یدابآرتسا ماظن زرد ابر هدب رع اکا ردا كنب رپ ندر لزانمرکسیمرکی

 تخشر نیکشم مطن یورب * نزاخنیا هکب ش داوسرپ دیامن نورپ وک: (تبب)
 هر هنحسن ضب هنسانعم لعا شرع نارتهم نزوپ (نامزرک )الالیولو تشم
 رابعم ردحصا ییدلوا هتسانعم شرع نکل ردیو ره هنسانعم ناعسآق لطم

 كن هبجیازو ینوکس كنارو یرسک كن هیسراف فاک یرضت سع هدیلاجب

 تب ؟دوبات ( هعطق ) یدلبا ظذ یتابیاوب بودیا نامی وید نارتهم نزوپ هلع

 قافآ ورسخ عب س # نامرهب قیفع ناکرد د وات * نامزرکرب هعودیشرح

 حول مان دشاب هک ان و مظعت قاس یقابداب# ناسرهب لاشورباراخ هوک# دوب |

 وید هليا نوکس كن هبچیازو یرمسک كنار هدیروعش كنهرف نکل * نامزرکو
 مارهب اب و دشروخو هم ( هعطق ) یدروتک دهاش ینآساوب بودی طبص
 ۴ دنراد وت نامر هد یمکح دهه ٭ نامزرک هرهزاب تاب لحز# سحر

 یدلبا داريا یتاہب كنیلاجرا بعم هرکصندنا * نامرف تسداد ارترم دزیا هک
 ردنازومه كنيلاجرابعم یمظن قوس كرب رح مظ ا هکام اف )یهنتا

 رد هیانعمول جد نا زرڪ هلا هدحوم ءا هنعفوم مع ید مه فرعاف

 < مه مارهب یدآ كخشت رو سبجرب یش
 را نیسو یر ہک كر هدو دم جو یتوکس كنارو یع كن ہدحومءاب (سبجر)
 هک یهاش (Ç8 یناعلا وبا رولک هدهنسانعم هودول دوس دمه یر شم بک وک |

 كنهدحومءاب (مارهب)سېجرب شزتشاهکی ب رع نوچمه# نابادکد شوا یاطعب
 ماکبتناهجدوجو هدب ز یا (تبب) یرخنردلا حارس میرم بک و کی عع ہل بحق
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 ات هتشرقرب ویعساكهاشداب رب جدہ ¥ مارمار مهم ورس ناو ک# زار

 )  ...هینانکهکش نوا یسب رغوآ نامصدرعان هرهزوخ ۱
 FEE هلا لادویرسک کت هدونعءاهو یت كمدودع نوت (دها)

aررط تالمرد كيل <درادلئاضخ عاوتا همشنودرکبت (تج)  | 
 راهم راسا (ناتکھک) زبد نال اوج هدلاخحهب هرهز# اراک

 ۳ کاوک هجرت یدک تیاوپ توس ےک کلی وط

Eِجاح 6 | دکر رتود یک هرک دربار هلیاامس رو روس روک لب وا  

 تب مر جون رعو تكلعخرحع ی 2 |ناعصو یلوب

eو اس تسا ةد ناتکھکر # شهاکرد ناکدتز را زاد خ  

 نع ند هاک رک هکنوح رتکعد کچ ناعصسسکر :یام» شهاکرخ

 ردلعاخ ےسا ناتکرولک هدتتوا تهی كن هع طق ی رب لاو هد نامص ا

 ی دیک هدتس ۲3 ها بم ییکرق نی

 دردی روس دحرسنطو یدواموب زرع ۱

 تام وب|یرونس دحرس یت) نطو یتعع لوا) رد هاعم یک (موب زرم)
 i ER تک ناهکت (تب) ھام کا

 درم دتع رب | لتات نکلی د زاب هقطاعوا او هد نتو موب هلیازرع هدير وحش تته رد

 م موو روک هدا عارصعزرع طّعف هک ام اھ ر درسواو ةع نالوا د تر

 جد هّشوعسهدس رعو هدسراف هتساتعم تروب رب حد نطو هلبع كن دحوم

 ا ٩6 نایزرعیماتادح رس ردیدادحرسسزرم رد مولا
 اےک روتسو دحرس یعع ھلیا هبجیازو یتوکس كنارو نتف كوم (زرح)

 ع اہ یلعردناکم ےسا تادا نا هک وح زار رد از رح هتس اعا دحرس :

 اراب و عازر تقرکی ناب خاش(تیی )نا اتسهحاوخ کر لاتاودالاق |
  وولکهد هتسانتم تکلعو ¿ نیمر ده درا نانزرم شیس کوو جرس

 ۰ چ كت هصک شعاییررپ ید كع | زتمح سا

 1 در نع و تسارحع جسد نیسو ی كن هدونمةبراق ءا (ساپ )
 ز دنشخب نکس كت همك« دیک اهح لنهرف یروعخ كنهرف ق انك لیلا

 ۷ ساس نادزبز هردص تفک یکی (تس) یسودرق یکحردعقا اووبد یت رب
 TENE غو لد یی ده چ ساید مرد شو زور نک یاب اس

 ناسا شد هتک ەك ن دبس _ رولكدەنرانم



 این ۱ ۲
 اردلعافمساتادا نا هکنوح رولک هد هنساذعم یچکب لطم یخ دمه

 ررید سراح هنس انعم ن ابساپ هد رع ی

 ٩ رونی د نينار هد هراولش هرمشقاج قلی وا نار و
 یک دم هد رع هتسانعم قلب وا هلبا نونو یف كن هد و دم ءار ( نار)

 سد ادتسدوا ناهج ماک همه * شدار ه بساهدش نارربزپ (تب )یمظریم|ا

 رشفاج (نینار) رولو ید یبکرت فصوو رضاح ماندن ظل ندناریدمه |[

 رعاش ر دنوګا تبسن نونو هیتح ءا هکنوچ هنسانعم نام وتو راولشو
 اید نينار م دراد ارج # هط وف وراتسد سکم دب ارج ( تیپ )

 نار رز هباک ندشانب نارکی.تآ لوق

 یھ كن هد و دم ءارو ینو کس كفاکو يعق كن هع ءا ( نارکب )
 ر دل وقنم ويد تآ ليج ه د ڪک ؛هرف ضب هتسانعم تا هل وق هللا نوو

 تش (تیب) لبعما لاکر دعقاو وید زات بسا ه دیریکن اهج كنهرف
 نارکب نآ لعن ز شنارب دان هک انح ۴ ك اخر د تتفاطل كشرز بآ

 باک نوجشا سوحم شما مکه تش درز ی دنبد
 || كنهمجمنیشو یعطكلادو ینوکس كنارو یه كن هبجمیاز (تشدرز )
 ؟ نودناثادحاو داشا لوایت افم به ذم ه دسوحنرد هليا هبقوذ ءانو قوکس

 | (تب ) یرعف سش ردیمسا لصنعُم ندیافبل ات باکرب ه دنفح لطاب نرد

 تاک# کدرو تشدرز به دمو تیدح ٭ نودرکت كل هرد ناوتیم هو هح |

 ندقح قرط اکب یا و ی زلوف و هلی كن همححمیاز نمسا لر وب رم

 نمز شا 16 تبب ) یناقاخ مب کح یدلبا لالضایر هک هت وید یدک

 مس ناعا لهار ؟مهتخ رکب نمزفح۰ * منکدیدماوخ دنزرکم د تشهنن

 توت یی نر ی دمخ

 سودالفاو ی دیا ی درک اش ےک يکح سودالوا هدنسادشا ی دلتا یساوعد

 نالیس بودیا لیصح 2 یک ع ماع ERS وا

issباکرپ ماجا یدلوا لوغشم هتضان ر بولو ایوژیم هدغاط مظعمرب  
 ندنننطلس كهاش بساتشکت قولوا یدلبا همس ریز هتمات تودیا فینصد

 ییسادر ناتسرب شنا هلرهماح ضاہن توتیا ندغاظ یدباش ۱

EIDEیدلیا ناصه*ا هلی اعبساتشک یدلب ا توبن یاعددا  

 بودی را ه دشا یرقابرادقمرب ی دانا تراشا تش درز ه دنرلللط هز



 یدشقناحالع هیودنکهلتمکح ار ز یدقبادرمضهنب ربو الصارابدکو د هنشاب
 یدلباناغمن.دیاوشیپ تولک یلکداععا هشاتسکید ردیاعفدشر ررضكشنآ

 تاک لواو یداناروهط ندنآ كعد نی نادزبربخ لعاف ادتنا

 یدرونلو هشاحاح فن هکاماف یدلوا قارحا هدنن امز ناو و

 ناد ومژرید هنیرالشموقوا كسوح مه
 كوه دبوم ی درفمر دعج تادانوو فلاکهدنرخآردعچ (نادیوم)

 نکلردسوح ماع هلبالادو ی” كنه دحوم ءابو یو کس كواوو یف
 توتید بهار هیاراصت ۲ ع میکتنر ول ڪک داوم ی جر دہ رع لصالا فأ

 ی اا یک بوتدربح هدو 1ع بولک نا ہھر یج

EEN lu 3%نوسفو  

 یخ دمهیکی سبع و ه دح هدب رع هنساننعم وکلی داخ كناف ( هناسف )
 ر دب وص جد ناسو رس هیعسر ءاهرولک ه د هنس انعم هصو 4اک ٥> کافی

 تسر غمود ما داب (تبب)یرونا میک>ر دطوبضم هدراکنهرف ضب هلناافرسکو

 كن هزمه ( نوسقآ ) ارناسفیاپارس هسوب شدل هدادات *# سالار جحر د هک
 یشرهوآ * 6 دوم تیز ۱( تد) یرونامکح تنا ھه کو رھ“ ینعع لف

 رکو هلیح دمه * دنکن وسا نیمهنانریاتسورور هشلها * دادمانات

 رولک هد هنسانعم دی وعتیرلک د تبا نوحما نحو هیذوم تاناو حو هنسانعم

 ورکو ا يا فذ نذروك ذم نوسفا هلبعص كاف (نوسف)
 لناب ندرکنوسف # دومآرب شهاوخ ادنجنوف (تی) یماظن حشر س

 هک ناتس اد شمرونید مه تیاکح هناسفا ید # دوس دنکیک

 (تس) ذنفاح هحاوختالک هدناف ین و هیاکح نع هلق ك هزم (هناسفا)

 ارابراعتضرف نارا یاش یکین #نوسفاو تسا هناسفا نودرکر هم هزور هد

 ,ترضحرومشملطو اضیا هیاک>ینعع (ناتساد) اید كچروچ هدیاتفج
 نآ تسام لاحدقن تیفحرد# ناتسادنیاناتسود یا دیونشب (تس) انالوم

 هک كلا نزب ورپ هنسد شل انا وا هتنهب 9۴

 یردص» زدلوععم سادا دوجم ءاخو یرسک ك نەدودم هدحوم ءا (هتنهب (

 ٭ هت رنج ناک : ماب ه دید تهار کاخ (تبب ( قاع[ او ارد طل نع

 یوکس كنارو یف كن ا ءاب (نزب ور E تکزان لابخ هدرزآ یاب دش بنات

 هدير هنس انعم لا هلءانونو ید كن هع یازو ی یرسک كنهدودع واوو
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 ردناکمےسا تادا (ناد) هر طق عع هلبا و اوو ییعق كن هدودمنو وان هکنوح ۱

 هلا هک“ ر ءاهو يعد تالا دو یرسک كن ەدودم مالو یت كنم ءاخ (هدلخ)

 مر یارک ناب دوش * مکنسرسربدنشذ ر مرک ا ندرمزا سد(تیی)رعاش

 هک ۳ ۷۶

 دهشب # دب تف رعم نزیورب ( تیب ) یدعس حش يڪ لم
 رد راج ید نزور هلو ذح لز هبتح ءا هد ظل وب # هننهمآر,ترابع

 هم ناوهیسانعم سارهمو ندیب وکر د هک ود
 ردردصم هل رسک كن هدودم هسراف ءابو یعصکكنهدودمقاک (ندس وک)

 هکنآوه هلي سک ك چ (سارهم) ر د هن رانعم كیا قع“ و قمرواو کود

 مع یب رضخردپ مانو شاط قوی وا یسانروا ردبرعرازکود ارجا هدنجما
  رغاب دراب قمالمط ن دیکج نابوج یییقآ #۶

 قلا هکنوچ ردلعافیسا هیت" كن تحت ءا و یم كن ەدودعم مج (ناوج)

 رولک د هنسانعم یی دیا ص علو سس2 ی دھر دلعاو مس تادانونو

 لاک هنسانعم قمالمط اقلطمر در دصم هلق تهسراف ی (ندکح)

 باک ل دزا نوخ # تسا هتفرک ن دیسر هتسب یشنآ زاب ( تدب ) ی دنجت
 ردساغ عر اضم هلق كه دحوم ءاب ( دراب ) تسا هتفر ڪک ن دیکح

 نوسلوایرمغ نوسلوارومعب هنسانعمیعان اقلطم ردیظفل ندی راب یردصم

 هک نادوانرز قلوا نوتلا شعا بارم قلوا مه
 شنس د ( تم ) یناعلاوباردعیاش ید « دیسراف ردبب رع لصا (باآریم)
 نوتلا (رز ) یناک دنز بآ یو زادزر ک # تجر يارم دش هماخ

 قلوا افلطء ( نادوان ر) ی دک ه دنتدب ۳ كن هعطق یمبایمرکب وید

 اههرطق غز ( تدب ) یئاهر دلماش هنیراسو هتفلوانمرکحد هنسانعم

 ردناکم مسا ه دنلصا # ناوت یوا دیاب تعارز # ناد وان ز ادیاک

 ٭ باک ناب رپ شش حس ہ دیلخ شاک اصیدلوا

 عمجا ین اذ ڪڪ هنسانعم شک و رغوط هناو شاک اصر دلوعقم مسا
 شراخ وح هصغزو * دش "هرات یلکهصغزا شذعاس ره (تس)یرونا مکح

 | شدش اقلط« هلرا هجم ءاخو یرسک ك دودم نیس )2~( هدیلحم لدرد همه

 مش نوسلوا یرخا نوسلوا یشیش باک نوسلوا حاغا نوسلواروهت هنسانعم
 عرمرازه شنای رکشلدننز* درا داور متسب نا طاس هک هضم هب(تیی)یدعس
 | ژریدیوش هدیرعردهیاشیخد هدیکرتهنسانعم باکو هلکوس هلع( ناب )هپ
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 شه« باک ماھ( تیار 7 7 و #ل

 . ناکشوخیعلماط نام كعدراماط دک . بارشپ ۳

 ا ج ) کر تاودالا ف نیس ار دام تادا (ی)ل
 ۱ TET ناق (نوخ) یدک افنآردیظغل ندیکحیردصم

 ۳ | ددلع اف مسا ن دروب زم ن دیکح (ناکح )یدک ٠ دانم شاد

 هر د ن شفلزاغوب زدلوا لیسب

 8 هبا مالو یرسک كيءو قوکس كنبسو یربسک كن هدحوم ءاب (لعس)

 ۱ اعا # رجل Ce , ی ےشج نم لتاق ) تاب ) قصا هحاوحخ حوبدم

 ۳ 7 | زید لمس ه د هنالو | هتک هلبا مو # |ص لدر د وارادید تربسح

 | عطقیمم رد ردصم هلب مسکكنهدودع ءارویعضكن هدحومءاب (ندیرب )

 ۱ :Ear کب ٭ لرب وجحھ تبا دج ےب وج مد نازر (تیب) نی
 دقفح هدماعموب نکا ردراج یدیدشنو نیه كنار هدیول # شادیرب تفوب

 4 ناونعسار ۷ ۳ اک هتساتعم کالا 2 پر

 نکاردکرشم هلیب رع هنسانعم نیب و كلا هبا هم ءاخو یعط كوع ( )

 هج محءزا *راوید اع ەھ مسرت Ba RT هدسرع

 2 كن هیقوف ءاتوینوکس كنسو یعطكنهرمه( ناو مسا) خدوباروار موج لسرت

 ۷ ۱ كک هلا نونو لوهح واوو ی الاما تسکلاو لا نير كن هم ءاخویمص

 ۷" هنسانعمیهد رکحهویمو هنسانعم ساسا ی دمشرارید مذغع هدسرع هتسانعم

 ډک لانجخز جادو نیجزول هراب و ی جز هراب 7 روک

 هراب نعم هلبا میو نوڪڪس كنهمحم ءاضو مت همحیاز ( عز)

 هد هنسانعم ضاس یوهایخدمه یلاشا ریو رجخو ریشعش تیبا شش

 نوح ۴# ما هنبس هدرک جز هز عین ( تبب ) یناعمل اوبا هیانعمیکنا رولک

 نونو هبتح ءا که دنرخآ حو رج نعم (نیخز ) درکنبارام جنز یمن
 قسس اکر دتبسن تادا لان دڪنوج هلثم ( كانجخز ) ر دنوجگ تبسن

 ه<ناقولوط نوخرب و روسان هشلوا حس ۱ یر

 | شلوا شلوا حس هلبا ارو یم كن هدودعنیسو یعق كن هدود«نون (روسان)
 | ْیارکم * رخآرع دیسر رد هیدشن (تدب ) یاعلاوبا هنسانعم ہرا زاوا

 ه دنلوا تبب كن هعطقیعقرقوپ د ی وط (رب ) تس د وبر وسان لذ ۳

 یدک هدنتس ی دی كن هعطق ار یی نا باد

 « لب #

 ات

 1 9 ۰ سس

 42 ذ

Ey 



{r 2 
 + رولک اد هنسانعم طسو شلوا نايم لب #۴ ۱
 یات) یکب لص هدییرع هکلب لوا )رد هیانعم یکیا هلی سک ك یم (نایم) أ

 تهکنب دوش لک زارپ عاب هک یب ( تبب ) یک هیانعم یکبا ق اراو طسو یعع || 7 1
 ردم ند:ظقل نابمهیدمه * نايم عاب نابم دیاشکی را ندکوح* لک ۲

 م هرکژودهضاشوت ۳
 یز ارذرسزانانسنوج( تاب )لیععسا ل اكر د ەنسانعم قاش وق ید هديك ر( رک ) |

 قاط یدمه # رکددنب ردع نوح تتمدخردناهکر ه# یاحردصردسدشب 1

 کد ینب ناشی (وم) یک ناوگان
 یدک( نام) ازاحم رد هتسانعم هجا هدماقموب نکلردففحم ندنظفلیوم |

 ردربسفت . کن وللید ولتاط هلب وب مدلو !مدنرکوا یسراف *

 هک ناب نریش نی نکم تومن سرو
 رونلوالادبا هراف هسراف ءان هد رعد تقو هکنوحردسراف یب رع (یسراپ )

 + ضطام ( متشومآ )) ی ای ی زوفط یو کک کن هحاسد نا 1

 ی رک هدد یزوقط كن هد طق یمنکیا قر ۴ یردضمرد هدحو "3

 ھوا ( نینج ) یدک هد یا كن هعطق یا قرف ( ےک )
 دف * یلیاعم دنسا دوم ولناط (نیریش )ید هدنیب یمینج وا كن هعطق

 دزرا ی ۶ شذدناد سکع اند تمن نررشو برج ( تب ) ناقاخ مکح 1

 ن هدماقمو لاوس ) یدک هدنتس یع کیا كن هعرطق ید ییرکب (ناز) ۱

 ردو ول لخ دهدمافم دیس > وب ردنوجما میت نامهباوج )یدیاوللوان م هدنلباقع

 نوم هوشع نينچ تسینعب بوخهعطق م
 ۱ هدحومءا(تسینعع )یدک اقر 9 هدنناونع كن هحطق ییکیا (توخ هعطق)

 || هسنوقو | لیا رسک نو هدیسراف نکل مولعم یسانعم ردنوجما تیفرظ هحوتفم

 یعجوا ( نینح ر هکرلا تاودالا ف قس کر دطب ر تادا سنا رک را

 زان E EE فصو ( نوم هوشع ) یدک هدنتیب یعجوا كن هعطق

 كن هعطق یشرب قرقوید زان هوشع هکنوج سانت رک تو ی دیا
 كن هعطق یجرب للا هدلاح ینیدلوا یکرت فصو (نوغن)یدک هدنلوا تس

 د ګدا ه هولجهلب و هدانعم رک هعطو لزوکرب نعم لصاح)رواک ءدنتدب شا

 نورد ی دنید هيورګا نورب و نوربب هرشط
 ۱ یعع هلا ن نونو یعص كن هدودک ءازو یرسک كن هدودم "هدحومءاب (نورب)

 | بحاص نوج ناو شف ادرد کند (تی) باتو هرشطوجراخ



 شرک
 1 ودوم ءاب ورب ظفلو* ددرکن اب۶ ددرکب یهاکدور نورد یھک# هناخ

 هلپ رسک ن هدحوم اب نورب رد هلیار سکی باوصو ح2 ورد طل غرار وقوا هل يعف
 زر دوت نورب الث هرولک هد هتسانعملحاو یارب یخدمهر دف ندروک ذم نورد

 ندنظفل نوردنا لخاد نعم هلبحصف كلاد ( نورد ) هنس انعم نوحما كنس
 مسر دکنانحادوب وت لابخ نزح زم هنس نورد (تدب) یناعلا وبا ردقفح

 < نوماربپ شا هدانعموا نماربب هروج ناربورد جک تسعدق
 ه ديب رع هنسانعم هروج هلی سڪ كن هدودم ةسراف ءا ( نمار )
 ٭ ارناطلسو رب زو ورمرد ( تدب ) ی دعسرح یک لاوحو فارطا
 رد هیانعمول ید ( نومارب ) هلا هدودم عمو ۴ نمار درکم تلیسو ی

 * یهوکش نودرکل دردی نارک# یهوکدوب ردنآ نومارپ هب (تبی)روکشویا
 ' برو بحاص نامهدنوادخ موهفم یدلوا ۴

 هلعو هلام افلطم برو بحاص ەگ هلص كن هم ء اخ ( دنوادخ )

 به ذیل ) رارید دنوادخ افلطمرسنفاضا یهاکرولوا قاصم هکلمو

 راد تعم هد هلیسراف فاکو هد هل رع فاک هجریدقتوب ( بهذم لک عماسلا
 سان یتظفل راکدنوادخ نالوا هنسانعم یحاص لعو شيا قر هلوا
 رار دیار عن وید راڪخ هتنارضح ناعع لآ نیط الس بودیا راصتخا

 + نوب شل وا كد یلاثبو یربظن قوپ#
 نوج ٌهبکرلا تاودالایف قبس اکردیفن تادا یب هکنوج ردنکرم ( نوع: )
 رد هنسانعم لثم هذماعموب یدک هدنسب یعچوا كن دعطقیعچوا ويد ۳1

 ردنوهرم . ٭ ید هنباک ساقن "ینام رولنید ٭ ۱
 + نویلکناردیدآ كافي رش لیجما هحرک

 ینوکس كمالو یف كن هبسراذ فاکو ینوکس كنونویتخفلن هره (نویلکنا)
 فیرش لیجنا ەم لوار) رد هیانعم یکیا هلی نونو یمضكنهدودم هیت ءا و
 نویلکنارهم # نالبلب نونکا دشرک اپیلح یسعمدان ( تیب ( ییانسےکح

 بو دیار وصتو شقنیسوقن عاونا ننام شاقنیاندندش ییاسمب ندییارس
 | طاوطو نیدلا دیشر ردیمسا كباک ی کیدلبا لمعلا روتسد هشوقن بابرا عج
 فدک وجدش نچ یاه همی * بی رع یاهلکشزو عیدب یاهشقنز (تد)
 رک د رانز دوخاب ایلحدوخاد مالسلا هیلع یسبع ترضح یلصاح * نویلکنا

 مسرو تروصو شفنرکاو ردلیجنا داره هسرولوا روک ذم هداحش ینیدناوا

 ٭ راکو *



(4.1% 
 ردروکذ م باک دارم هسرولوا روک ذم هدماقم ینیدنلوا رک ذ یلاثماو راکنو

 هچ ندنلاوحا هديا تباکش یدلوا دنم هلک ۲

 كمالو یرس ڪک لن هیسراف فاک هلک هکنوج رد وسن ۔ےسا (دنم هلک )

 ۱* هلکرد ناش دادس ز تیعر (تیی) یناهتیاک ژی هع هلا هع“ر ءاهو ی

 هکر لا تاودالایف قبس اکردتتسن تاد! دنم #هاک ناسا ار لرک نکل

 4 نوت و روجنر ځد ردنالوایدردو تجز *%

 ےلکبلاطوا لوا لاثم هتسخو لیلعییعء روطسو رونق نزوب ( روجر )

 ۷# روجر هنوکنیز ما هدی درک ن ازا # رود سب هارو می و كيرات ( تیب )
 هز اک ٭ لحارکم ییصف هلاز دک نوخ (تبب) یعصق ازرمم یتا لاثم

 (تی) یره رولک هد هنسانعم هنا ده * دشکیم روجر لدزا بشما

 (نوخحم )اع یا وسر ارترم ددرک هک # تشد اوروجتر رهب یراب نکم
 روکذ مروجر عع هللا نونو یعض كن همضم ءاضو یف كن هدحوم ءاب

 مدیشکل دنوخا دوسندب # مدیشحار نیرشت تعشسعر (تس)یمظنریم

 هک اشوهو شک هپ هسیکنالوالشترابدید

 تنسولبثتو لهاکی عع هلبا مچ نیشوینوکس كف اکو یرسکك نون (شکن)
 || سروخرد هدو كيل#تسسوراکسو لهاکوشکندوب (تبب)یمظن رسراکییو
 هلبعف كن هدودم بم نیشو یع كن هدودمءاه (اشوه ) تسحو كالاح

 یدنلقرسفت هلببسحیوبش هدیکر ردیسراف جد لبثت) روک ذم شکن عم |
 تسیدهاز كشخرت * شندادراوودب تشم ناخ رد (تدب ) لیععسا لاک

 نوک مدان دیا یس كپ هکمروکی شيا تسبلبنتو قرزا
 یم كن هدودع فاکو ینوکس كن هیچ نیشویتضف كن هدحوم هاب ( نوکشب)
 ییسب (تدب)یمطارم هنسانهم مدقم هنیروماو صب رح هنلاغشا هلبا نونو

 هنخ نون# نوکسب ىوش هداف یب ششوکبارچ#٭ نوفا دوشېغ یزور تعسق

 هک هزهبرفیددنمونت هیولناجولتا *  ردهيانعموپ خد لوکس هلال
 یریغلرکو نوسلوا ناسنا رکو لندب یکحو ےیل نعم عی ر دب وسنممس (دنموتنر)

 نونو یه كن هبقوق ءات ونت هکن وج روئلوا قالطا هناویح هلج نوسلوا

 افنآ ق بسا ردتسنتادادنمردغلبا ندنت نکلی کنن دب ینعمب هلع كن هدو دم

 نعسهژبااهراهطاو رسک كن هدحوم ءاب و گرام كنارو یرسک كناف (هبرف)

 |نزا تسه * هب رف كسودوب رغال هکزب (تسب) ییاحردرغال یدض هنسانعم



 هک نو ز یدلوارازت یدنید هغد رارغالید هر رغال نآ تهبرف
 | نابم رعال بسا ) تدب ) یدعس شر دطویرطم لبا هج نیغ حق (رغال)

 ح ا ) نیعن در نوا زو فط عع هلا ار یف 9۳ هدء«دم همعم

 ٭ نقم هدرکرازن نم نوجتتسکش ل د * دع راکم فاز “هل اسا یهز

 ردریسفت ٩ دسوم هنالوا سوکعم اه شود هتسرت 9

 O 4 نوكنو نوراو جدمهرولند هنوکز ا

 | او 2 می بولقعو سوکنسو سوکعم عع لوا)رد هیانعمیکیا (هنوکز ا 0
 | (تب)یحرف شب وشت هحورپ هیانعءیکناب ,a موسم نع یا )

 | یانعم درام نادند ندب ر هنوکزاب ددر ؟یوم# وت دا شناعسد هنوکزاب

 | یازویعف كن هدود# لحوم ءان اب هگنوح ر دبر 3 راانعموب ید ی دل رک

 كن هدود#واو (نوراو )رولکهدتب كج هلک ود ولرد نوه نستوه

 | غادن (تب) ۳ یک هنوکز اب هدانعمیکنا هلبا نو او ىع كنهدود# ءارو ىف ||

 .(تیب)یرخت سد #نوراو تم نیز هک لات هکب E اار تا
 (نوکن) نوراو تلود تڪ زو هنیآر ا فالخ وکناره ییسانا

 هدانعم کا جدو ها نونو یعع كن هدود# هسراف فاکو یرسکكنون ۱

 : زر او تشک نوک # ساق ی ناسدوناش زس+(تبب)یناهیک هوکز اب 1

 4 ډک شلوا نوکر د یسانعم هک دولردیرغ ال ساسا

 ۱ زا لد(تس )یم ظن رم هنسانعم هزوک هةشد وولردر غ هل نوکس كنار (نوکرکد)

 هکنوحردرکرم هدنلصا * نوکر کد ملاحدشرابروجز#* نورقم فطلابدشن مارآ

 صا هنسانعم هقشب و ربع هليا ار یخ كن هبسراف فاکو شرک كلا درک د ۱

 ۱ رو و و a طه ءان :

 | (تیب)نالس هحاوخ هتسانعم كنرو ولرد هلبا نونو یعض كنهدودم هیسراف |
 | مهاوخ نوچ دنا مه اوخ دان ر وک وح * مزوسن هرخ فلز لبنس نو 0

 | میکتنردهنسانعمولکنر یا دغب ینعو هتسانعمنوللارعسا نوک دنکه دب ول* رک
 ردوا لسوت .ی)ا ی هد زل ردن دنو ید نوک انوکن اک دینا عارم

 4 ډک نوک اوک روند هدرب كح هب دولردولرد و

 اه ربط عجم ةو ال لال اھرھذ ات درطور ( هءعطق ) یدعس ر رج

 سا وک ياهويم زار نو# كنراکنر یاهلالزارپ نآ × نوزوه

 2 : ۱ یازو یرسکحح كن ون ( راز ) یراورپ واک هن ناد تم زور ٭ دیا راکب



 4 9 سو 5 ۴ م ۳ ۰ 7 ۱

 ۱ :O ۱ 7 ر ۳7 1
۰ 2 ۱ 

 ی
 ۵ e ی و 33 ۳ %ِ

 1 ۱ نود یا میس

 ۱ هد رع هفت نمی هی راهو ی هد و هند مو تا ها

 ییعم كنهدود« لادویوکس كنارو یخ كن هسراف فاک(هنودر ۲)یکجدوه
 ]یک هیارآ هدیاتفح هل ه دیب رط رک هما رک فو ی

 نود رکجخ رچ هراک وکر اب دید نومهکی دنو د
 و ی هر بی کی هو AN كلف (خرح)

 ۱2۰ یناوم هب رع هحرب دهن ول یک راود هدب رع هنساتعم یهود قلطم

 ردتستادا دوخاب لعنتهالع هیعهر ءاه یک دنظعل هنودر ڪک نالوا

 : یو داهزارو ( تس ) یرونا ےکح هکر لا تا و دالا قسم امنک

 روب نود شکر اب نو درکو چ رارطط اب # نو درک دهن سپ زاب
 هک رول د رک هکسک | كي ید ناضقن تساک #۴

 یس هغیصیضام هلبا هبقوف ءانونوکس كنبسو ی كنهدودم فاک (تساک )
 تاک نسا راعس (تس ) رعاشرد طفل نتساک یردص هر دردصح مساهرزوا
 هد هنسانعم كسک او صقانیدمه ٭ یمه دياب تساوخ نتشی وخ هر# یمهدیاب
 تساکر دنالوا صقان ندادتنا ک هکنوحر دراو قرف هلیظفل ک نکل رولک

 ]| ییزوتواویدكسکا هکنوجر دلیضفت ےس | (ک )ردنالوا صقانند هرکص
O 4کر لا تاودالا ین ساک دلبضفت مس 2  

 مشابنرکم شاب قس رد نامه # مشاینزکں ا ركىدزا ىش ەل (تس) ییءطل

 د نوفا یا روک کیا كعد نیک مه

 دیک ان نونردنوګاتسن هیت یدک افنآ ک هکنوج ی بوس مسا (هنیک )|
 ٤ دنکن اناحهاکرد وک هر ظنریم ردتمالعهیعسر ءاهردنوحا تنسف ۱

 | نکی کش ی هدیز نعم هلیتف كن هره (نوزفا) ناجو ل دزایراذکتم دخ
 هللا کر دنالوا هداز ن د هرکص نوزفا ر دنالوا هدابز ندادت| شیب یرلقرف

 | هاجدوسح# تسدنوزفاو یکردناهعشان هش ھه( تدب )یرونا مب کیک ت ساک

 ٭ كنود خرج وب همنادلا هنکنربن كنز 9 ... داب نوزفا ترعدان کوت
 هبح هدماعم ول نکل یدکهدنتب ا كن هحطق رب قرف هود هنوک (كنر )

 وک كنونویعف كنارو یرسکك ن هدودع نون (كنرن) هتسانعم هعدخو

 رنج (تیپ)یدسا میکح هلیحورکمییعع لوا رو اک هیانعم چو ابا هبسراف فاکو
 یعع نان ) تسسب ی زاس كنرنو كنررهز * تسل ی زاد تسد: نینح

 ايا



3{ 
 زرحز* تسل اهکنقحظفحنادیدیکزارت (تدب)یر س"نوسفاورعس

 یراکدتنا مدقا ندر وصتو شن راس قلا ) كرو هلیحو نوسڏاو هبقرو
 هدماعم وب یلصاح) ر دعقاو ويد مسلط نع هدالصفلا دی وم هنسانعم مد

 . هسلوا هدنکیس ه هنسانعءلک د كنربن هعشاب ر ندرلن وب ررپ ولا یسناعم هلج

 یندكلف ىع( نود خرج ]بکر لا تاودالا ق قبس کرد یف تا دایت هکنوحرریولا

 ۱ 4 نولقوبر دیکی درتسوکوبد ناولا شقن #
 لا هلبا نوکس كمالو یخ كن او یعص کت هدو دم "و دحوم ءان ( نولو (

 یکن وتلا ةد دنوفوطش و ؟رروطوشرافهشذوکه کر دروناجرب لوا )رولکهبانعم

 جش یراکج جا هفوکع عاوناثلان) روید ادیمهک هجرسناولا یی ) ر راپ
 یابیدعبار) نولقوب شرف هدننار هک * شذاتخر ؛هیاسرد دا (تدب ) یدعس 0

 نولف وبیابید نانح# اه ماکنھ یو غبت نازورف (تس )رھ

 سداس) رون روک ن اولا یراب وت هج دتاب هي وصر دش وقرب سماخ )۰ دوغ
 هکر دوب قیقحرید نولخوب هداکا دفلوا لاوحالا نولتم راک زور

 دوصقم « دماسعم وب زرد نولفوب اک اروتیروک تن راکنر و ناولا هک هنره
 هر د هللذ ی دلبا ینعمرب ملکلا عم اجرب یمن مظ ان هج ریدقتوب ر دوب جد

 4 ونیم غاب هواب ونوچ واو رد هعطق و
 ردهبشت تادا ( وح) یدک « دنناونع لواهعطق لش (واو ر د هعطق)

 هدنرشاع تببكنهءطقو وید شع « دنفر ( هو اب ون ) تاودالایف قبس اک
 ]| «دنحرش یرخا تس كن هعطقیم نکس زوت وا یاب( عاب )رولڪ

 یلصاح )رول ڪک « دنتب یعشب كن هءطقو ولد تنح (ینیم )یدک

 ردهس «طرب « د واو فرح یک یشع ه دنفرط كنغاب تنح تعم

 ۱ 4 ون ابر دنداق ی :دلوا ی انوا نیکمرش
 | تب تنهعطقیبرب قرقوید قوا مرشهکنوچر دبوسنممسا (نیکمرش)
 "و دحوم ءاب (وتاب )تاودالاف قس اکر دتساتادا (نیک) ی دک هدنلوا
 1 نیداقاک (هدنک تیک نیست ا نوح عج هلی كن هدود نونو حد كن هدودم

 راتفکزا هدرک ت ڪصن % نرش د شدیدما اوچو ابنهم (تبب)ورسخربمزرد

 دا دارت یرافسوق نژ هری *# نیشد

 (تب)یمطن رمر دل ٣٣سم رس هک ءاهو هلا هدر ءاههرکصخدار(نزءرس )

 هدسکری EE هنن تدا مع یاپ ءارسرب * هدن شق الطرهد نزهرپ

 %4 ردهلب وب



3 
 هدناوا تبي كن هعطق یعوب یرکی وید هجوقربب هکن وچر دهلی وب
 یدک هدنس یعجوا كن هعطقیمج وا ییرکب وید تروع ( نز) یدک

 هسانعم ییدیا ریس هل كن هدودم لادو یف لنهدودم مچ (وداج)

 ولکت ین اش ر ول وا ق الطا هد هبوبحم مشج هلیعیرط هر اعتسا ی دمه
 دوشانشآ سکه مها هاکتكيرد * كترف تروص هک تسي وداجوت مچ (تدب )

 ٭ حب اعبر د هد شعمالوط هنیرببرپ #
 هکنوح ردلبعتسم هدربل د یوسکو هدفلز یومو هدناسنایزنکا (معب اج )
 یی درد كن هعطق ىج! ويد قشالوط ځیر دنوګا لسوت فلاک هد هنابع

 ٭ وکر دکلوب جاس قارط هناش لبق یوم # یدک هدننبب
 هدر ع هنسانعم كوب ولیق اقلطم هبا هیتح ءاب و یعكنهدودم میم (یوم)

 ( تیب ) ی دنجن لاک یک طشم هدیرع ه :سانع» قرط ( هن اش ) یکرعش
 ءاروک ن اوبح هناشیخدمه »| دبا هناش هللا مصا * |ممران فاز داب دز ناش

 ندراذعخ لوا سان ضع رولوا رط وطخ یرمرف «دنززوازنکک یصورکی

 هدیاتفجاک | رولیب ویایم هفناط كب زواو راتران رنک ا راردیا جارا ماکحا
 زروق یک لوا هن رغوازپ رعرفاسم هلغلوا رتعم هادنراشنام یحراریدروشاسا

 كن هیتحتءا و یف كن هیسراف فاک ( وسک )رووا شا راتعاهداب ز هناک ||

 ودنآ (تبب)قبقدداتسا هتسانعمیولب جاصلیا یعضلهدودم نیسوینوکس

 اعورا نادزد دنا ی هک هک یتسبن# درب هک وکیعو درب یامز لدوسک

 ۱  ردتتلوفلفب یدلوا راهز یدا كفساق
 یلیق كفصاقو قصاقهلبا ارو ی ك: دود ءاهویرسک نهج یاز(راهز)
 دیاکن * وب دب زاروا نیقیدش ناوشهک (تبپ ) ینزوحهرد یناعلاوبا هتسانعم

 لب مالو یرادهق نا همج»نیغوكنهدحوم ءاب (لغب )شراهز رایسب زارخ مه
 لغب رد تلودروشنمماهیاسهحرکا (تیب )بئاصیک طباهدب رع هک ق وتلوق

 زرد هرطاقویدلغب هدیب رع* مش اب اهنوچ مادهتشکس اونها یاریدشای
 + وله د وکنا ندروتس دنیا شارت مه ول

 رد ر دص هلوکس كنارو یعط كن هیق وف ءانو یرسک كنبس (ندروتس )

 | * تفا ین مددنچره هرتسا (تبب ) یماظن جش هنسانعم غیا شارتو قعزاق
 مالو ینووکس كناهو یعف كن هبسراف ءاب (ولهپ) تف اکش دناوتنومو رسوم ||
 | یک ب نج ه دییررع هکن اب ی دمهیک علض دہی رع هکوکیا هلیعط كن هدودم||



 ن زا مهار کم * یراع نیس مرد یرا ای تیب )یاش میکح

 ردعوت رندهبسراف تاغلولهب داره كمال هک ام او# دنادرکب ول ن ل ۳۱ دو ید

 ید یتشک هشروکو بل بلاو لب هناولهپ #۷

 میکح روالدو رد اب و ناولهب یعع هلی مالو یھ كن تڪ ءا ۱ ۳ ٥

 | * دنکو زرکب رصتح و ز عب ٭ دنچرا لب نآدربن زورب (یونیم ) یو 3

 یاو # تسدواپ و هنیس و رمس ار الد # تسب و تسکشو دیردو دیرب

 هلبارضتحو دی رب هليا خیتییعب )ردراو یعنصسشنو فلوراحردناراح ه دئرب

 ۱ و۱ یو رم عفو تب کوب تکا زیکرو دوو

 ءایو وكس كم الو ىج” كن همه ( بلا ) تس دب دنکو ہب ررکحو

 نالوارس 3 Ed هجر دونو اضبا ناولهد عج ب 7 نزو هلا ه دحوم

 ردیسراف ناولهپ دولوا كد یناکم ر د اهب و یلح ناولهپ «دنغل ناتسلا

RS۱ دو وک یسک( تیب یسودرفیک ی دال یسقت هلدسح  

 كوچ نیشو یم كفاك (ش نک )ناهن دناکردهبس نابم ٭# ناهح ناول

 تفرک تشک ےک E شروک ARR هبقوق ء ءانو نتوکس

 ر دیو ره ید قسک هل 4.6۶ نیس ه دنوب ر دکمد یدنوط شروکر ید
 ٩6 ورین توق یخد اناوتولتوف ولج وک

 تارا دف كنت دودم نونو واوو یعض كن هس ہک وف ءات ( اناوت )

 نون ( ورین )ر دلع اف مسا تم الع ىلا هکنوچ ردلع اف مسا ن دنخْمل

 رس روزو توق عع هلیای عص كنه دو د۶ ءارو ی :رمسک كنه دو دع

 ۱ یدعسحش *ورڼودادو ل دعب ار كلام رسم هد رکی اقا وبا (تب)

 ۱ وج دیآرب یم" یوررنب ٭یاپ تسنفرک نونک | یخرد (تب)
 35 ۱ ۱ هک مادو یدبا دیواج هلا یادو اج

 یا هرکصن دوو ندواو یادی دواح ردراو تغل ترد ه دنول ( ینادواح)

 یادو اج رس هينا ءان نادیو اح نس ا ءان یکيا نادو اخ هللا ها ءا

 رد ê تات رو لاو دلا هلباهدودمواو دب واج زس یلوا ءا

 .E 4 ونیموچمهیک ت نج شیاسآ تحار #
 1 ET > ارضاحرما(شواسآ)

 قم هکنوچردیظفلندوسا هلی ز هح كنبتدودمن نیسو مش یردصم
 E هحاوخ رولک دنب سام دیاسآ هلیلادنا هب هک ءان و فلالواو

 8 سپاسآ ۴



aسا  

 هتسانعم هنسانعم مزواهزات لعق (روکنار)ارک ان جراط هدادرت رکا هز اکیا (تبب)

{iv 

 ارادم نام داب فطات ناتسو داب # تسفرحود نا ربسفت نیکود شیاسآ

 را هلوهحواوو یه كن هیسراف جو ینوکس لومو یعق لناه ( وچمه)
 نونو یر شکن هدودم مع( ونه ه) هکر لات اودالاین قساردهنشت تادا

 تسارا سلحم کی (تس) ییا ظن مس یک تشهب تین قم هلع كن هدودم

 رولک هد هنسانعمرهاوجزادرمز دمه # یوخ دروآرب شعرسز# یمدورزا

 د ر داوبا هب ید هپ ولار د داملا برس

 یک ج افت هدیرع هثساتعم املا هلا هدحوم ءا و یرسک ك ن هدو دغ نيس (ببس)

 نوح بل نادح !زار ۴# دن رانزا هب یدنفرع«بسزا ممقکا (تس)یدنجن لاک

 لوا)رد هیانعمیکیا هلی اهراهظاو یرسک كن هدحوم ءاب (هی)لدوبن هباتفکد نق
 EEN نم ىى و زات هک فک (تدب)رعاش یک ك بن هنسازع» وبا

 رونلو ارم.عت هلبا وبا كبت هدیکر زر دیا قرف نظل هب هليا كيت رلیضعب # مادب هبوت

 + هر هب وردنکن یراکش هک ی رش (یعابر)رونلؤا ےھف ندہعابروہ ىكتنوياكپەب
 فسو +× کتساشت كو نانقحهک س ol ٭ هر هنوک د ر ذکی تب کی رع

 یک لجرفس هدبرع هنسانعم هویم یرلکدیداوبا ینات) هب هحردنا دون یرصم

 د وارد هنعاونا كيراو راناران م
 ردي رلکدید نامر هادنب زعران هدنکرت هک هفورعم "هوم هل صف كز همه( راا)
 1 اموب نمد را هلق هللار رانا هن امر لکا نم ) ندای درو هدربح قح

 كنه کو دو لختو ةهک ان اهمذز ه ديظع نآرق ی ذمه

 قوس : نس همه دیسراذ هلبا هزم رانا هدیروعش
 رلضعب نک ] قادم ی دا دل نم لع نیالاکر دنا اكوا نو جد یچاالک

 ن د هع ط ول مکن ردسراف رس هزمشر ردکرت هر هری نمی اب دما

 لمع و هو وھق ٭ دوش ران کک كتر روح ران ( هعطق ) رووا مهف
EOEدردقوش * دوش هارکوتلقعروخحم هداب#وک افت دک عضد ما  

 (ولآ ) مهنا هل وا لمعتسم هدر رو هدر راق“ كارتشالا ىلع ی کیا هکراو

 ردهنسانعم كيرا عاونا هلبا یعص كن هدودم مالو ی كن هدودم هزه

 هخوخ نعم ولاتفش قوقرب نعم ولآ ایس ششم عع ولا درز الثم
 هدر دتروروک مو كات ساز

Naروه هنسانمیتوبچمزواو هال | فاکو یعق كن هدودم دیقوف  | 
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 E تشک هرشام هنهک بارش ( تس ) للم و رعا

 ۳م قح * ددرکیمروکنا 4 هتعه دناع ناش زرکا * یک

 قروق هلبا هیعر ءاهو یعقكنارو ی مص كن هدودم رحم نیغ ( هروغ) رربد

 هد هنسانعم یعازوق هل ساب زونه دمی رصح هدس رع هنسأنعم

 ددرکدهش * غاردوا طظو) دان ی ینکرو (هعطق)یرعت اک هیانعم یکىاویرولک

 ٭ هروعرد ناو هب دنکرو RR ضف زارب ؛ا # هروعرد مز هد

 ۱ هک ولا ولآرد هتشو زارکراناک یدلوا

 لب او یعقكن هدودمنولو یتوکس كمالویمص كن هبسراف فاک ( رانلک)

 | ولح یاصارق اک | هدنرابانکح بط هک هویم فورعم یرلکدید سارک
 هنجاغا رانا چاغا لوا رب هدحاغارپ ردکصج نیکیر یزمرقرب جده را رد

 یرب رانا کار لیضعب ردکهج وصح قج ا زالوا یرانا نکل ړزکب
 هدنفارطاو هدزاریش یخ دمه رارید یرصلا هکوشوراناج هدس رعرارد

 *راخ نوجریت ییورو خرسزا مدش ( تیب ) یان حش رید رب دص لک
 هنشو هلبا هدودم زمه ( ولابولا )رانلک خرس درا هکیراخ نآ شوخ
 ریسفت ود سارکم وح مھ یروعش ییح ندنعاونا سارک هک هویم یراکدید
 *ریلد لعلنوسمهولارولآ دش × رتو هزاتورادبآتسنانج(تیب )ی مطد رم یدلبا

 هدورارونید دربنا لک اودورینا 9

 یم كن هدودم ءارو ىع كن هدحوم ءاب و یتوکس كنونو كن هزم (دوربنا)
 ( تیب )رببعتلا لماکبحاصیک یزنک هدییرع دورما ینعم هلی لادو
 هلمیذح كلواو ) درنا) یدازآ تن دقزاولام # یداش ةیام تسدوربما

 دورمآییعع لب مالو ی ت د هسراف فاکو یر تملک لکل)ردغفح ندوب

 هلیسح یعوش هدکرت ردیسراف ید (دورما) اب وکنافز كنهرذ اذکاضبا

 رید دوعرا بودا ع دعت هرزوآ میم یار هدب ر یژکا نکل یدناقریسفن

 + ولاتفش هدیسکبا وله هلبا كنرفش

 یرصف كنارو ی هقوف ء ءو A كن هښګ نیش (كنرفش)

 یک هخوخو قارد هدي رع ولاتفش یتعچ هلبا دیسراف ف اکو ینوکس كن ونو

 رکشو یبآ ببس نوج ارت تسنم لقنو هویم كشخون یلقن ( تدی)رعاش
 ولا تش یعم هلی رز همط كن هدودم مالو كن اه (وله ) كنفشو دورما

 یدنلفمسقت هلیسح یعویش هدیک رت ردہسراف جد ( ولاتفش) ضیا

  یدنید ل



(iq 

 < كنرانردیکویب هجشروت كنراب یدنید #
 فاک و ینوکم كن ونو یر یف كنارو ین هدودم هدحوم ها ( كنراب (

 دوجو ران همه ( تبی)یمظنربم یک رتا هدییرع جروتنعمب هلیا هیسراف
 !هنعقوم هدحوم ءاب (كنران ) كنراب ناتسب نتو نیس همه # كنها هوشعو

 رفت وید جروت قاطم موج یروعش نکل ریبک كلنراب هلبا ن ون
 باتفاز « عاد دهد گاف شر تش ز یارب ) ٽد )یر سش 5 دلا

 یب رد رعاش ردیظذل ران هلیایج يب رعم كنوب * كنران یرشمزو جرت
 و کذم برعم ۷# ی یحارا ا ران نج نم ٭انجران انناتس ف نا (تدبر)

 نت ت>رد هزات هس ( تس ) یخرف داتسا ر دلبعتسم یخ د هدیسراو

 كنران ید نالوا مهفنم ندرلنوب # جرات نوران خاشزا دیابن نورب # لک دیاین

 ردیسراف زمسواو هدننابمار هليا هیقوف ءان ( جرت ) هلوا هنسانعم روت قلطم
 زرازاب یعسر واو هدیکرت هکر دقوش یدنلق ریسفت هلیبس>یعوبش هدیکرنکل

 + ویل تخرد ئدلوایباغا نوول ید
 زونه هلا هقوقءانو یوکس ا٣ دجگ*ءاحو یعگ كنارو یرسکكلاد( حر

 شا نوسالو !نوسلوا راد هویم هتسانعم جاغاناروط هدنرب بویلوا ع وطقم
 رد نوتس هسرولواراومهو نزواهرکصن دکد دل کر هک اما نوسالوا نوساوا

 رولک ناتخدریعجج ن دبس وب زرد مریهو هيه هسیا نوطوا نعي هسیا لکد

 تسپ فد قروره رایشوهرظنردرمس ناتخرد رب (تیب ) یدعس محال
 نسل ول (وعل) رد جاعب هدیاتف> رس هتخرد هدب رع # راکدرک تفرعم

 فورعم هک نويل ییعع هلی كن « دوم ممو یرس کک كن « دود مال

 دنکشن # نم لد مزبط کە د قد حثرتز ( تیب ) یلمآ بلاط رد هویم
 رر ل عتسم هد هب ال دنسلا هلا نون ( نوبل ) اھو نرط تارفص ی ۱

 هک هواب ون ش٤ هدنفرتو هویم رب و راب
 دعاموب نکل ید هدنلوا تس كن هعطق رب یان ولد هود (را (

 هنسانعم هویم اقلطم ( ر ) یدّملوا دع رارکت هلغْموا رکذ اعم هلبفدا مع
 كيف زا تش ذک # درک حب اکبر هب م تخرد؛(تس ) یدعس مش یکراب

 ید هدنتیب یعچوا كن هعطق جرب زوتوا یرابنعم قاب # رب یالاب خاش
 ربسفت هلییسح یلابتسا ه دیکرتردیسراف هلی رسک كن هدودم میم (هویمر)
 ینوکس لواوو یخ كنون ( هوابون ) ردعیاش هلبخف له هدیکرت نکل یدنلق
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 لابا عاب دان هظذ ره دب | ارا رهش (تد) ی یر د س شع هدزورت ید 1

 هحرید_هنول رد هباتععوب ید هراب ون هلدا ار هنعووم هنا واو # توان ونار

 ۱ 4 ی دیارولوا دفا هسرو ک ها ار یالوا هدناونع ۱

 E کوکو كوردو اك نرم
 سا ( رام )رد دک وع لا نون ردو ا تنش ا ءا یهدنر >1(نزتم)

 ردلیضفت تاذارت یدک هد ی هل هع 3 وب ولدوبآ هب کو حر دل طفت ۳
 ۱ OS یرسسک كن هدود# نون ( ك ( کرم تاودالا قبس

 کس ۴# دیاب EG كوا کره اکی ) ی جش وبا یت ےوd د بوخ عع

 هلثم هلا واو هدنرخآ (وکز ) دا دنکیم هجرهدبو

 د كمر ؟نواق هزوپ راقرولنند هناودنه هک

 نا و هست نه هنسانعمز وب راق (هناودنه) ۱

 + ودکیدلوا قابقىدا كن کا هز رخ و

 یاری EES E كنارو ی لز هع ءاخ ( هز رخ )

 رد تب و 2 ندنان هل هزو رح هلدا هیعر ءاهو ید كن همم

 E رک  هزب رخو رن (تس)ل هم طا ق عسل یک طب ہد رع ۱

 زا هلعع كن هدودم لادو یه كذاک (ودک ) دیا یز درد: نبت ییاهکر ءهک |[

 | نینودکو ید رک هدرومشم لس یک نیطةبو عرق هدس رع هنساننعم قاقا

 | تروع لوا نوکر س کا ردالءفب هکشازپ یہ ودنک تروعرب لصاردعقاو |
 ندشیداق بولو تصرف شعاراو یس هیراخرب کنم ل شک هرشط

 تقاط هیراج هديا لاخدا هح هساسا ج د كشا ی داشنا یکی کیدروک

 دئسادعام كنیر دق یحاح نيد اق لوا لوا اله ی دمهر ونک

 ۱ ی  ود کح بریک كم روک نداق ش عا ررک قانیقرب

 . € دنپس یخادیضت كازوویو نوک هب ز
 اا هدبرع 7 A ر ءاهو ی كنارو یرسک كن هدودم ہی از (هرز)

 نوک ن دنغدلوا یسالعا ثب اش هدنام نک تالو هک م .It رک دید نوک

 یعف كن هیسراف ءا و یرسک ك نیس ( دنیس) جاور درادن نامرکب هرز هک

 | یک تباصا رارید لمرح هدب رع هک يم كلرزوپ هليا لادو ینوکس كنون

 ۱ نسخو ایاز ا راہ( تد) ی د لاک دنا ورد ناترک



 نیعمف د 1 )یر ا ےک روک :E روحا ات

 دنیسرهپس سرج رد هتحوس ۴ ارت كم ل

 * ( وهاکردلورامو ج وب ید هنوټوا روج ۱
 !ینوکس كنونو ی” كنهمح+نیغو یمن كن هدودم دحوم ءاب (معتعوب )
 اذكر ريد ادوسلا ةبح و نوش «.دیرع هکوتوا لر وج هلبا جو

 هلص كن د و دم ءاهو یخ” كن هدودم فاک( وه اک ) هللا ةف
 رول ڪک هد هتسانعم توبات مهو راریدس> هدب رع هک لورام

 ٭ وبا هاکد ونش كنیزوسوپ ۷ نا ۱

 كبن) یدک هدنتیب یمنزکس كن هع ط3یدبوید یزوسوب ( ار نخ“ نا )

 یدک هدنتبب یا كب وا هعطقوید ( هلک دونش ) یدک افناوید ( ویا
 ۱ ٭ وک هردانرم هلوا مدآ نایب یسر اف #

 فصو وک هکنوج ر دبي ڪرت فصو هنسانعم یکلی وسردان (وکهردان) ۱
 We EP او ا ےک

 هاش جهب دی هعطق ناتساه رهکو مه

 ردمج( اهرهک) یدک دنت یجب كنهعطق یهو بد یک (وسمه) 1

 هکر لات داف یس و سا )ر دعج تادا ءاه هکنوج |[

 اب یکه دنلوا (میهبدب ) ید دننا وع دمار هعطذ ( دش یا )وا
 هدنلوا تیی كن هعطق یجکبا مرکب وید جان (میهید) ردنوجمتبفرظ ہذحوم |

 یدک ه دنحرش یب ار تدب كن هعبار هءطقوید هاش داب ( هاش ) یدحک | ۱ 4

 هدنظءااه رهک (هتکن) ردینکرارهوج هدنحأت هاشدای هعطقوب ییععلصاح ۱ / 1

 موقافردراو لت هنغب دلوا ه دقح اه فرحیرادعطق نالک هرکصندنو |

 + هایکرارید هغلتوارت سا یروق كشخ # ۱
 زار در ید یل ¬ 1 هدب ب رع هنسانعمیروق هلی كن ۳۳ ان(كشغ)

 یاوتزا مدیا ER OTR ROG شک

 : زرد عو روف هدیاتغج + ۶ كشپ وت زا یدمان یدیزپ رکهک * كشخ صخ#

 تدپ ) رعاشیکب طر ه دیب رع هنسانعمشا هلیاآرو یتش کنهیقوف ءان (رت)
 مارو تحت دک منام کره # تیر درد شلغلغ كناو نلاخ هش شوک

 هدنماقم فیطا هدا زو هد رب كحهید شان هد از یهاک # تسر وحش

 لن هبسر اف ف اک (هایک )رول وا هدایضات تادارت دمه رز رید رتو هزات



 رخ ا EERE هلا اهراهظاو ست ءاب ءیرسا

 | دب مرز اره * هاش كلم شیازآت سرهش هن (تدی)قناهیکش بثحو عترم
2 

 مر دوج یکی رهویج هدس رع هنسان:یروقردناکمح ۷ ۵ ارح)

 2 تادا ۳" تاپ هد رعردآ ۱ و لک لنهسراف

 1 دك هدودم E YE اک ) هکرلا تاودالاق قبس اکر دناکع سا

 يک نی٥ دیرع هنسانعمناعص ها اه راّهظاو
 ۱ 3 ا ل وف هد

 اور سنار رک دیس رنا #۵ قارف رسا نيد ناهاش وتی ور قوش :ز(تدبر) رعاش

 ۱ 3 راد میز نش ی هرصهمن دنا احا دیک و #3 دلش اک

 ۱ رس کی وی ددضک- بشود رک سو ( نادر

 ]| ۰ دنتیب یھ جواكت هد طق یر ؟سزوواوید یر دو عاص هدنز یدک هداتدب

 1 8 دتر و > وا كن هما ید نوا ی یف را دیدع

E۱ 9 ۱۳ هود رقم نه رد  
2 

۳1 

4 if 5 ی ۰ 
x 

 . هاک یدآ نام یدلواشعا هاک ار یروق ¥ 3 هایکریغب

1 

o 

 ءصو ریخ هکنوج و بشر دکر غصو ج د ( رک )

 أ 1 ظنرمید یک دنعباس تس كە ط یی کس س یر 1 ر هدلاح یییدلوای يکرت

 < هاب )شا ار سوه شب تب Pk 2 RY زاب بشی تر

 تاب كب دع طف ی درد قرقویدر ما هکن در ىس تقو یععر اکے سا

 تب ) یناعل اب تاودالا ف قت اکر دناکم ےہ ۳ تادا (هاک) یدع ست

 ۳۳ ناز مررد شاخ lg -یدو

 ی نکب هو اپ ی بلوا كد لکوت هلبا
 ۷ یگ ی لباد یم شر ءاهو یرای کت : وا لزهدودم نو وو كد i: E وا )

 هرمداس ةعطةردرم طاح را 40 کن و
 7 یدک هدنربخماتدب" لر

 ٩ RE ۳۳ هانی ی ص نی کر نچملقاص ۶

 7 قجئالقاصووصوب هلی نونویرسکد كن هدودم ےعو یی ضف تا نک (

 : Ere یابارم و هری جی .؟صانعو دم هد رع هنسیانعم

 r < مکه رولک هد ةنسانعم ولکسکایتدیه# نیک هدان ر و او و شچ

eجنو  AES0۳ روا یس ا  
 ی ۳۹ ر 9 7



1 
۳" 

a 1۱۳ هدودم ءارو نتوکس تل زوج نخور  

 NY E زانو تمنا تس د تشاد هلک ک هدز تنحم

 ریسشت (شو هناخرم هتح)رلب دلبا رسن ويد نر کدر ۲۰ درلکنهرف 1

E ۱روزبه دروشنموهدنون کم ناونع هکباقلاو * ر فیطآ  

 {r} م
 6 شو هاخیرصتت رد هر جوک بلک رولوا

 تک لبا هم“ ءاهو یخ دد كنهدحوم ءایو ینوکس كمالو یمن كفا (دیلک) 3
 ى

 (تبب)یرونا مب 3 هوا كىر انو كنت هکر غص تو رةح لز مور صح “ناخ

 صعءب*# ت

 سو ظذل نکل راح هد هییلوا هدق دا رک YON یا هوا لكن دتا

 ردمزال قلو ان دربسقت هددسب !یسرافردق هن قر هلوا هيشتا دا هنس انھی ک

 X+ هاقناخیکه یکتنالیاب دلو نح . / . مهفاق

 هنسانعم ناشي وردرعمو ارقف نکس نالوا 3 هللا لیس ی فورعم م (دیکن) 1

 (تنب ) بئاصردعیاش هد هدسراف ی یعموب هنا عم یھابط افلطم هدیپ 1

 دننکها اب زا لس سول یاب * تسهلما ندرک هک نر یاب و مس اوت |

 لر هدو دم فاأقو نوک لول یك: ره دود دعم اخ (ءا اوز جا اهراود

 ا رد( تظ ) ظفاح هحاوخ موفرم یکن یتعم ه 1

 فاق * تسه بدح یور ور تسه هک اجر ره * تست ۳ AE ارخو

 ۱6 ,E هاقناخ فف كلا هراتعم ول جد ی هلفاکهنمضوم

 ۱ 4 ناسا ارغط هّیعسا تار : یددز دکل 1

 نالبرب و هراءتاراو فاو ناوک ۷ یی ر وشم غیر یی دغا |

 یدعبس حر ارد رال وا هدیاتفح عیار ولار واف ارت هدرلتکنل وب هکنارپ

 هر رح نالوا E ندنغیدروس دنر ی رزدغاک نوع مه هدنس جاد ناتسک

 ضعب شا روئلو ۲ قاالطا « هدد لرخآتصضنمو ۳ دانم هنیردغاک

 | رداک د دا یک کر الف دلو ان داود هدسانعم قرو نوت ناتساک حارس

 رولوا كعد یدخاکنولا و هکنوحر دیفرع یاتعم مآ ما هکلد

 اار ازار وڌو ضعب نکلردطوبم ہل. لر هم نیغ دغاک ارز

 یکی یرححب ولد نوت ارز رد ےل یف نالوا باوصر د طاع راراٍ وس

 ( )رار لر - نیس لر 4 د

HE o, 

 یارفط* ورباود نآتسادشعنص زا (تیی)یمظنرب هسادم ناتو تاقلا



i » 

 9 هی هاشناتشعا كلرید یکیدرب و كهاش داب
 ۱ ِ ی هد ےب وا كب هعط یھ وا وند كما نأت هکنوح

 5 ۱۲ هعبار هعطقود ی

 نوم هر یبرتسوکلوب ید هوبرکهبراص 2 ١
 البايم ءاهو یعفلواوو یف یک تب دو دم هارو ااف فاک(هویرک)

 E GA (تس)ی دحوا حش هنسانعم الب و براص نالوا هدرلغاط |

 || هکنوجردیکر فصو (نوم#ر ) بیرال هدیدناردوخ بر * يع هوب یک

 ا یصا دوخا ر دن لعاف مس دوخان رمضاح ما ندنظو] ندنوم نوع ۱

 لا بونلوا ف فذح هرعسر ءاه نوعا فیفختربخ لاو مدقتلا دعا یدیا هار* هوم

 د حذو بودیآبب رعن برع هنسانعم شداغو شح هنوغیدل وا نوع#ر

 + ها رهاش شع ایدآ لوب ولوا نالوا تال شدا ۶

 تیانعمور# دوصقم لرم ثب هارهاشز (تسر)یناعلا وا |
 ردکعد یهاشداب كلوب یسییکرت یانعم # هارمه دوشنر ڪا تعطل و |

 + هنم ر دکعد هم وق شکب كح هدم همر و #

 1 . || یدک هدنتیب یمدب كن الو اهعطقیرمطاح سما ےک تنردرضاح یهن (هدم)

 ردرضاح رها (شکب)ذطیسلا تاودالا قبساردیهن تادا میم یک هدنلوا
 0 هاب یهدنلوا یدسکهدنتب ت كندع طق ىج ةرد يظل 1

 ۱ ۱ نوا یعراضم عجب ميکشنردرضاح ین هليا اهراهظا CERA هلص هدح وم.

 || افنآس اکر دیمن تادا مم گو دنا دیه دنبخآ تیپ کر هعطق دب
 9 هاو هسش د همای وج هتسا ناتسب لا ۳

 ۱ ح صبا ا فر دظفلنداتسیزدصهرورضاح رم ( ناتسب )

 | هرز وا لاد كنون هرزوا دو ذش ی المعتسم هکنوح یدعگ ه دن لب ۱

 .E قس اکر د هلص ه دجوم ءاب ی دلوا رول کح دثن اتسو دناتس هژع دقت

 كنهعطفیم درد یر ڪک ر ی (یوح) هطبس لا تاودالا

 رد رضاحیهن (هاوحت ) ی دچک ه دنربخا تیب كن هطق ین در د قرقو
 ردیهن تادا م یک« دنلوا یدع هدر رولز د لح يط اح ع راضم

 ۲ شعا هاکان یخ دمه ناهک ا نالواسنآ #۴ ۱
 ( تیب )لیعمسالاکهنسانعم تقوی ینعی مسن هلی هیسراف فاک (ناهک )
 ٩۴ دمآ نام داش دنشک نیغ ناجرازه * دمآناهک ان هک مرختراشب نیزا

 . 4 هاكات $



0%{ 
 نیکع نرو ٭*دیسر ییاصم هتشکیسکهاکان هک (تیب) بط لس( |
 ز د ل عتسم ید ه دیکوت یکی وب ٭ رح همهزا تغذکب ت اضف أ

 1 هاک هدکعد دههاک ماکو ماکنه ید هتقو #۴

 رربد یناوح و ماکنهو لک ماکتعالثم نامزو تقو عع هلبا هسرات فاک( ماکه) |[

 )ک9 تددکا ا هدیاجرپ ەتى: رس # تسنکنازرف ماکنمب کزب رک (تبب)رع اش

 هک دمانآا هاک (تدب)ناس مکح یک ماکنه نادزو تقویعع هلا ا هسراف فاك |

 دمه ۴ £ وش نا کب انور ناو زار ي ۴# ع وش نادیم یدو سنا درمان

 ناو مهو نامز مسا مه ندلخاوپ نامه رولوا هد هنسانعم لحتو ناکم
 یکه اک صو UN نام سال هل طر قول هرخنآ نکلرولوا ید ینادا
 :RAN 1 (تي) یانە وانەم ىب ایک اک هت و هاک نکن اک م ےسا اثم
 ردندنوب یخ د یکیدلک هنساتعم هه اکو + ہاکی ره اکر سرب یدش* هاکزوزره

 رد ری + هلرد هدنک دان تفرعع ؟یلاست رتتسا

 € هاوخت وآ نم دز زبهیهاوخب وترک
 | یوا وید نس (وت ) ةبکرلا تاودالا ف قبس اک ر دطرش تادا رک )
 تس كن هعطق یی درد ینرکب (یهاوخت ( یدک هدنسب ییا كن ةع طق

 یدک هدنربخا تیب كن هعظق ی دی نواوید تفرعم (مه) یدک هدنربخا
 ترضحو دنع هد رع هلبا لادو ینوکس كن همش یاژو یخ كنو (دزن)
 هک فک یعانر))ا مابخر رهشردکعد هدمان ےب رلزرد نم دز لثه هنساتنعم

 تاع لزالع *دوب لهازا هکنا دپ وکن هتکن نیا * دوب لهس نم دب هننک
 كن .هعظقیعچواوبد ی (نم) دو لهح تساغز المع دز * ندوب نایصع

 قله زاد د ییصا هتسانعم لکردرضاحرما هلبا دم )1( یدک هدنلوا تس

 كن هينا هعطق عاف ےسا ےہ کس ردیظهل ندسآ یردصم یدیا یا 1 توک |

 یدک هد هط د تاودا روزا هوا دان ی دک هدنرش اع تدب

 رد هلص هدحوم اب یدک ان ]هرات رد سایت شا 6و

 ۱ 3 هنیاوحار شا دراسخر ما هعطق نیادوب ۱

 نت به )2ا( یدسکه دنناونع كن هع طق یجب د:یج رک ( هعطق نیا دوب (

 e ققاک (راسخر ) تاودالاین قاق ۹ س اکر دکتری ها صف

 كت هعطق يعتلا نو اویدرع (شناد) یدمکه هدنشب اب یمکیاكن هعط جدی

 | تا( اه قبساک ردلوعفم ادا (ار ید شام



NF 

 | رف هدسرع ردءلاش جد هدیکرت ردسراف (ذسا) صدا قبس کر

 یافص اینک لد هارد لمأت ( تس )ی دیس حج رود کز وکہ دیکرت یک

 رولوا یکه نب آ هنغاکی ع م هعطق وب ییعم لصاح # نیک لصاح مر دتب

1 OR IT 
 مسر چ هلبا نونو یرسک كن هبتح ءادو یه كن هدودم هزه ( هنآ )
 برو ےسر نیا سک( تیب ) یدعسمحم زرطو بولساو شور عو تداعو
 هحاوخهتبلاو دال (هشناره) دیدن یهوکش نآاب نودي رف # دیدن نیباو

 هک هب نآهنیآره دوش نيب دوخ# هنییآرد تلاجسورع درکنب رک (تس) نالس

 چ هنن ربد هدانعم لوا مه نرد یدلوا یعدق ## # درک

e a 
 هل هلبا يمر ءاه هني ربد یدک هدنعب ار تیب كن هعطق ییرب یر کب وید کر بد
 مشرد ا هني رد تداع* شاد مرک طا ار هنر د هدنب (تب) یتاعل اولا

 ۷6 هدنتقوز وړ ورسخ هنيزخرب شخلوپ ل #نازټهم
 ناورشون زی ورپ ورسخ ر ولکه دینا عازصم یرسقم ردریسفت عارصموب

 ورسخ هکنوج ردراو هوجو زارب هد همس هج و ویدزیو رپ ورسخ اڪڪا

 هلبا همحم یازو یرسک كن هدودم واوو ینوکس كنارو یضق كن هبسراف ءا

 زی نع یعع ینان )رفظمو روصنم یتعع لوا رلرولک هیانعم شب ردطوبضم

 رول رم هاش هکنوح یهام عج عیار ) ربهرو یداه عع ثلا ) مرو

 كرلنوب ر دتلا كج هدیا یفاص بوزوس یرکش سماخ )ی دیاروس ین
 رد هرهاظ تنسا نم ه دنس همس رور هروک ذم ورسخ « دنس هلج

 , چ هک ید هنیزخ ررید ناکیاش کک

 ناکیاش جک هیهروپ رم نرخ # دشاب ناکیاش عجل دصب رو # درخ دروخ ارت
 یجچوا نوا ويد هش رخ ک هکنوح ردراو هدادنتم هوحو هد هيس ويد

 كن هبتح ءا و ید ك هدودم هم نیش (ناکیاش )یدک هدنلوا تیب كن هعطق

 ع لوا)رولکهیانعم جوا هلیا نونو یعق كن هدودم هیسراف فاکو ینوکس
 شيا زسترجا ثل ا ) یجارفو تعسو عع قنات ) یرایسب و ت رک

ae 

e 

ik os: -* 

e س ےس 3 ا 

 تج چ ¥

 . || د دروهشم یس هیاکح هلبا نرش ردیعسا كنولغوا لرادجات زمره ولغوا

 رب ورپ ل هلکیدک هدنسب یکی ك هعطق یعکیا نر وید ءاشداپ

 || ثیدج كي (تیب) نالهجاوخردیعسا كن هروب ند هنی رخ (ناکیاش محک )



 < ا
 ندنت رنک یرلک دید ناکباش چا د هوم نخ یکناکهاش مس ایا

 هکرد هی وش لصا اریزردنوجا ن دنکیدک هلا مسترجا و ندنتعنوو

 بو هپ هقلح یرومت نابص نکرروس تفچ فی رحربهدننامز روب زم هاش
 ؛ ررپ و ربخ هزپورپ ورسخ بوراو رولوا رها هنیفد عرب هدقدراپ وق

 لوا وربندتقولوا ردراقج یب هئي نخ بوردنوڪرلمدا دهید ورسخ

 یناکیاش طقف نی رمسقلوا یظغل کر لب دلبا هیعساوید ناکیاش مکه هنب رخ
 سا وہا محش ( هعطق ) یر سع7 رد هیانعم لوا ناکباش ید

 شیار شدب دشاب هکن ۲۴ نادییغ هاش تسه لد اع هاش # هاش دوج نا

 ی شیاشح نیت دشاب هکنا * ناینرپ شعنوج رهاظو نشور * بیغرس
 ناکیاش هکربد هدقیاقد هداز اشاب لاک # ناکباش یاههکوا فکزا
 یسیلک ی انعم هنسانعم هنسن ولتعو قيال ههاش یدیا ناکهاش هدنلصا
 ناکیاش ها هدنرارعش ارعش هلجزا رووا لامعتسا هدرلم اقم هکت هلنسح

 لوبقم رد ناکیاش خد هنعوئرب كن هبفاقو راردبا هیاک ن دیک بود
 كن هسراف شا کح (دنصک )زرد یناکناش E E هماوعردلکد

 ردرونعسم ود رالک هدرلکنهرف ضصعب ی کس ےک هن نح ی عع ها هق

 هک همت ردکمد هاش موش قو

 یک كن هدودم7 هك نیغو و هت ءا و یف كن هیسراف ءا (هلوغس)

 قسه یم (تدب) ورسخربما قجوب و هشوکی عع هليا هیمسر ءاهویعف ك مالو
 هل کک كن هدودمفاک ( هناشاک )منکدوخ یسین نوع هب * نکوسکیب دوخ

 تفلخوح( تسر) ,RA محش یرکناهج كنهرف ف | ذکر اخرمصتحم ییعع

 "۷ ےل یرادید ن ی ی ئان # هناشاک عع هاو دما نامزد

 ناغرم هنابشاو ترشع یاحو هراخولنشتهاشو یوا شف هدب روعش كنهر

 ٩ هنیعپ هنسن شوط ندکو ب دزتسکیمرشود ۴ زیاد
 كن همسراف فاک ( دا ةا تاودالاق قساکردلاح تایل )

 كن هعطق یر اکا مک ردعراضم ن دنظفل نیکی

 هلی هیعسر ءاهو هدک و نونو هیس *هیتحیاب (هنیمب ) یدک هدنتیب یعجوا

 یییزوقط كن هعطق یکیا وید كوب مشی هکنوچ هنس شوط ندکوپ
 ی EEE اولح ناکهک یساولح لت ج دہھ یدک ٥ دنت

 ۱ یساتعم نسورو نعد تموصخ
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 .تسودو نم در د هیر دصم هيت ءا نالوا هدنرارخآ ( یتسودو یفشدر)
 »تسل وخ وک هک نع دزا سرم ( تس ) رعاش ردراءراش جد هدنکرت

 | هتسانعم قلتسودر دب رع ( تاخ )تسي وخ نعد هک قسود زارذح

 ۹ نیک یدنید توادع یلربک هسلوا هدلکوک ۱

 غم هبا هبسر ءاه ( هنیک ) بکر ملا تاودالاف قبس اکردفن تادا( یی )
 هدنس یعتلاكن دعطقینرب یرکب وید بضخول رکن یکے کت هشخ ڻوادغ

 26 شام راد هتک # هکر اهنز یسک جاب NES یدعک

 9م ه ندیکم كما باب بل هسلوا هغادوط قا دوط # هندس

 قادوط نر تادا هحوتفع دحوم ءا نالوا هد امشب ( بلب ت

 هلق كی ( ندیکم ) یدعک هدنتد» ی رنکبآ كن هعطق ۳ یاب ال

 فلز نبع( تس )یدنچ لاک یک عاضرو صم هد رعردردصم

 ٩ تسنیربش وت بل ن یکم ریش تقوز  تسفیچ تروص كشر تخر
 چ هتنسرپ هنبس رارید هنیلسوا":سکوکه ساک س کوک

 یدسکهدنسب ر كن هعطق یا یرکی ود سککوک( هلبس)
 | افنآ قبس دق ( هنبس ) دبکرلا تاودالایف قبس اک ىلع عع (رب)

 هک هدر آ لالخ ن دنا قحقح هلکنز شمروتید

 ی دف كمالو تا هیسراف فاکو ینوکس كونو ی كن هییرعیاز (هلکنز)
 | ررو ادص راوافط هنغاداو هنلوق رلتروع هکل حالحرپ لالخ هلبا دسر ءاهو |

 ۹ هنماسد هدیلوق را هب ودر قاط ےک زالب ۱

 || هنسانعم موقرم ازالب هليا همسر ءاهو هدکوم ن نونو هيس هیتح ءاب (هنیئسد)

 یخدمه یدعک هدنعبار تس كن هعطق ی دی یرکی وید لا تسد هکنوح ||

 | یاج رولک هد هنسانعم یعابلوق مصرم ندنلاثماو توقان و لعل هنیئسد
 قوطم ار یهامود هدرکرز ز # قنور هداد دعاسود هیئسدز (تس)

 ۱ € هرداعت را هنشراح ردنوک یی اص هبنش هس #۴

 یدلبا ناس ین ناب كعوبسا ماا هدعارصم كج هلک چوا هلعارصموب

 یرسک ك ن هدحوم ءاب و ینوکس كنونو یعق كندمجم نیش ( هبنش ) هکنوح
 درا دلت هبنشرکف (تدی) یزیربت بئاصردیعما كنس هتربا هعچ هلبااهراهظاو
 كنسق ابا تسشوخ ادرف هشب دنا ی زوما تب ٭ ار لافطا هعج

 هدحا ماوي بورونک هللوا هبنش یددع ءاعسا هرزوا بیترت هدنساعسا

 ٭ كي#
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 (هبنشراهج) هیاعبرا موب (همنشهس )هیاثلت موب (هبنشود) هنشنا موب(همنشكي)
 تردوب ی رلنو مک ترار د هنیذآ (هبدهعج) ( هبنشحب ) هسې موي
 داص ینارطاو لوبمالسالها هیاثلثموب ( هتکن ) یدلبا نا ه دعارصم

 ! . . ظفحافررید یاس هلبا نیس هدزملاوح مزب یلاص هلبا
 + هنیذآ هعجموب یدنید هنشکت هسجخ

 كنهدودم لاذویتضف كن هدودم زمه (هنیذآ ) افنآ قبس دق (هبنشه )

 (تبب) یشاک مئاح هنسانعم دعج هلبا هیتر ءاهو یی كنولو یرمسک
 لصا# دشابن هذآو هبنش ارهسردم نا#تبح ناتسبدلفط دوشن ساخ
 یدیا نذآ ن اوا هنسانعم یسمتانوطو dt لرلهش د اپ زس هيم “ر ءاه

 رلیدلنا ه داز هیسر ءاه نوحما تمالعںودیا لعن هنس انعم دیعو هعچ مانا

 افنآقبس دق ینابب ٭ ردشلوا هبنشکیدحا مههتس موپ هبنشید #۶
 ٭ هنیدآ یدنید هبنشود كيلا م وب كرابم ل

 یدلباكسم هماتخهدانعم هناکرد معالا سفنیدروبب وید كرابم (هنیشآ موي )

 یررخآد ددع ءاعسا نالوا یک ملا هبنش هدعوسایماسا (هیش )ر د هل

 هبنش یتدمهرولوا نوجگارعش ترورض هساریو هکرح تبا هنر دنکاس
 یراهظاكناه نوسلوا بڪ مم هل ريغ دوخاب نوسلوا درغم یلظغا
 ظفحاف ر دطاع و هیعسر ءاهر د هلن رسک كن هدحوم ءان هدنل قامو

 + سکر ھیکم طئطوط یدرولوا راتفکر کش
 هکنوج هنسانعم ولزوسرکشردییکرتفصو هلنوکس كن یوا ءار (راتفکرکش)
 رد هان زو مراتنک ی دیک هدنحرش تاون كنهعطق یو یاب رکش
 وهشمو فورعم (یطوط )یدک هدنحرشیسناث تدب كن هبنات هعطق ینابم
 * سفقرد لبلب ومه ماد تسادیشو هلاو (تبب ) ظفاح هجاوخر دشوق
 كسلبا ( تيب ) یوضف تسود ماد اب ور کش قذعز عبط ٌیط وط
 زالوا ناسنا یزوا امارولوا ناسذا یزوس # تالکیادا ملعت هییطوط

 ٩6 هنییآ دننام نیس هنبس هجیعا افصم ل
 هعطقویدیک(دننام)ر د هیفصت یر دصم ر دیع لوعفم مسا (افصم)

 یدک هدنحرشیناونع كن هعطقو یناب هنا یدک هدنسماخ تدیكتهبنا

 ٩6 هشبش رد یلکو چم ٌهعطق
 تاودالاققساعهنسانهم جد (یه) یدک هدنناونعلوا * هعطق (دعطق)
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 بس ۸:6 یلک) ید هدننی یجب كن هه ییجنلاوید یک (وج)|
 (هشش) هکر لا تاودالاققیساکردفرظتاداییعع(ر د)ردنومتدحو ||

 هد هشبش یک ل کرب جد هعطد نعم لصاح رواک هدنسب ی ها او

 96 هشب اول رک د ناهنپ راک

 ۲ زد و هدننب یتا كن هعطق یر یرکی ود شیا (راک الا
 دورمم ل د,(تس ) زنءاح هوش ) دراکشاو ادب ؛ لب 4 9۹

 ۱ اراکشآ كل دیهاوج ناهن زار هک ادار د * ارادخ نالد بحاص مسدر

 ۱ وڳ شوا تسادب سوساح یدلب

 یدک یچدرب ه دما تس كن هع ط3 یز وةط رک د ر دام ( تنا

 رمه( هشلا ) ةطبسلاتاودالاف قس اک رد هلص ه دحوم ءا کهدنلوا

 سوساج نعم هلیا هیعسر ءاهو ی كن هجم نیشو یرسکح کز هدودم
  هاکن درکبمه هشياوح و یر کر د (تدب) دنهش ۰ نسخ اویا یک ناب هدید

 یکه شیپ رولک هد هتسانعم نامرواخ دمه # دور ماس میدن ترکمأت هدیدزو

 چ م دآ د رح یبصتلبب شنا ناد راک 1

 2 2 فست RS فصو(نادراکراا

 دک هش A بول کینعدر دیارکف %3 یدک هدنعسات تدبكت هعطق

 م سفن ر داغ درفم ع راضم هلق كنوو ی كفاک ( دنک )
 كنمزمه (هشبدنا) یدک هدنتد یصکبانوا كندع طق یصنجوای

 | هلیقاسا هیعسر ءاه هني رخآ طاح سما ندنظفل ن دیشب دنا هلق

 مور ۳ منکدارق نیا دوخ ان اهراب (هعطق)رعاش لم او راه سعرادزدصم

 منکر اک هج قشاع مکن # رکا هک منکیم هشیدنا زاب * ےکرا قشع كلر

 تو رب ی د هفیب و زاک هصقم #۷ ۱

 عادت رقم عاونا هلا هجم یازو یعق كن هدود# ٌدسراف فاک ( زاکر

 هلبسح یعویش هدیکحرت کر دی رع ی د صقم یکض رقم ه دب رع
 مرش # دود نورب وت نامرف طخزا ماب (تس ) یرونا رم

 دو ءارو كن هدحوم ءا (تور رز اکب دنر ع نوجوت شد زا

 ۱۳ ین تلاش ه دیسرات یک براش « دہ رگ 6 قین هلبا هبقوف ءاو

 ٭ هشیر ر دق اصصش ہیر لاقص مه

 PEA اک لافص4 ادیجم نتو یسەګ رص رسک كن هدو دع ءاز (شیر))

 رب هل حو :
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 دراد كرز شیر یدنج دحل م نا( تیب )یدنجن لاک ق حرد لیععسا لاکیک
 رولک هد هنسانعمیونو وب دمه *# تفکن اوتیم شور هد شکر زب تباغزا

 (هشر ر )یدک هدنتیب ین دب كن هعطق یزوتواویدهراب شور هلباهلاما هک ام
 (تی)یزرربت بت اص نوساوا هسرولوا كن هتره هنسانعم قاعه هلا هيم »ر ءاه
 عماد هشی ر هشیر دش ٭ یسکیزا هار هحوک كي رفسمه مشکل قعاب

 رول ک هد هتساضعم لق د هدد وحو یدمه # اهلالدتساراخزا

 + راهنز لیق ر ذح همرق نکشم ٭
 نتسکشیردص مردیهن تاداهح وتفع میم که دنلواردرضاح یهن (نکشم)
 ر ولک دننکشو دن کش هلیلادپا هون كنبس یتالبقتسم هکنوحر دیظفل

 یاز (راهنز )یدک هدنساخ ترب كن هعطق ییزومطیسبضام مک
 یردصهردتفل یخ درا هز هلبا هیت ءاهدنوب ردرضاح رها هل رسک كز هوم

 ات رانفو * راهنز دب نرفزا راهنیز (تبب )یدعسحشردیظءاندی راهنیز
 رولک هد هنب ران عم تباکشو ناع و دیعو ناما هقشأ ندنو # رانلاباذع

 96 هشدش انیم خد هنیکب[
 يسرا فاک و ینوکس كن دحوم ءابو یعق كن هدو دم زمه ( هنیکبا )
 مکح هنسانعم هشبش هج ص هلا بمر ءاهو ی كنونویرسک كنهدودم

 نوکیس شفورفرک# مافتوقاب و مرخ دیابدروخ ییا رش ناز (هعطق)ینزوس
 تسد# دنکفا تسدرب رون نوحوا سکع هننکن از# ناس توقا دوشرعاس

 هددتسانعمسال او هتحانعم بارس دمه # نابداب زا ےلکیرادنپدرکن وری

 هکنوچ ندنظفل نیک | یا بآردبکی م ظفل هنیکباهکررویبهدازاشاپ لاکر ولک

 RE فذح ایت فلا رد هنسانعم فوجو حا نیکآ

 قلو بارش هدنحما هجریدقتو یدلوا هدا ز همسر ءاه لمن تمالع ه دعب

 هلبح*كنهدودم نونو یرسکك نهدودم مم ( اذیم ) یهتنایدیدردطرش
 لها مدو# تیم ندرک ضاس ( تدب ) تکوش اضیا هحرصو هشیش ینیعع

 ردیسرافیحد هشیش * ار یعفا مشج درهذ بازا همرسمدیشک × اریوقت

 رعاشرارید ید هک الفا هلبقب رط هراعتسایدنلق رفت هلی < یعویش هدیکرت
 تسینلجایوراد هشبش هترد هک * تسنلح هتک نیارکمارتابدیط((تبب )

 رو درم ردندبا شبا هلترجا#
 تادا ارو رولکهد هبا عارص موبد ترج | درم هکنوحردب وسنمسا(رودزمر)
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 || ناشسردموادرک اش همه (تبب)ینانس ےکح کر لا تاو دالا ف قبس اکر دتسن

 + هشدب تعنصیجد ترجا دم # ناشسدنهموارودزم همش

 باوثو ارجو ترجایتهعهلیا لا دو توکس كنهمت*یازو یع كوم (دزم)
 علیا هیعسر ءاهویعق كن همم نیشویرسک كن هدودم هسزافءاب (هشپ )

 ۳2 یییرف و هو فرو تم
 تخر د لصاو وکه لیا هم عم ءاخو یرسک كن هدودم هدحوم ءاب (2)

 رب * یببس دروخ كلم تیعر ع از رکا (تس )یدعس محل هنسانعم

 ر در دصم هلع كفاك( ندنک ) حیزا وا تخرد نام الغ دناروآ

 یک ك حو علق هدیرع هنسانعم قعزاف و قمرپ وق

 هک هشیر دکل هشیمر دشق ین ۲

 شخ اقلطهر دففخم ندنظفلیانهلباوکس كنهيتحت ءابو خف كنون (ین)
 ا الوم ترضح هنسانعم دود قورعمر خدمه یک بصق هد رع هتسانعم

 (هشیپ ) دنکیتیاکشاهییادجزا * دنکیمتباکحنوجیزاونشب (تس)
 كل هشبم هلیا هیعسر ءاهو ییعش لكنهم چھ نیشو یرسک كهدودم دحوم ءاب
 ندز عن هیس بلق ر د( یع ابر ) رءاش هنس انعم ناتسانو ناتسلکنح و

 ناهحرد هکر شره »۴ تسام هشيدنا هشیمهز هو یدرم ٭ تسام هشدب

 1 تسام ۂشیب مهنآهک دننا د ناد رم # درکی راکش

 6رب هاب نوت یدنید کی دک
 ساطونوساوا جاغا رب د هليا نونو یرادعص ك: هدودع هبقوقءانو كننس(نوتس))

 بشخ هکر ید جاغا هدییرع هک اماف ر رد نوتس یب قاور هیهبقیکتن نوسلوا
 وسرهراو نوتس# یارسللودب تلودیاهنونس (تبب))ییناهررید دوع هشاطو
 هنسانعم هتلاب هلباارو یراههق كن هدحوم ءاب و كتهبقوف ءات (ربت )یاب هداتس

 + هشیتردرمسکن اهوسوپ رود یک ساف هدي رع
 هکبآو وپ رودلبا نونو ی كن هدودع ءاهو یمض كن هدودع نیس (ناهوس)
 عطف تنحمدرک * غیر د دصار نینزانرع خاش ( تدب )ایام هام

 كن هدودم "هیقوف ءان ( هشت )رریدیدنهوس هلیفذح كقلا # چ ناهوساب

 یبکمودق هدب رع هک سکه با هیعسر ءاهویعف كز دج نیشو یرسک
 همهزا قشاع (تس)رعاشرولک هد هنسانعمكناوک ی راک دسکش اط یخدمه

 ام ةشبت مهب تشارن كنس نکهوکس * تسبلاٻ غراف ثعابنف
 «( هک ۶
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 هک نامهزورناش هدزدنوکه کک

 +٭ هشبعو قوذ هلبالم وقوا و
 (وزابن)رمیاش خد هدیسراف رد رع تحارو ترمشع نم( شب
 نر هعطق جک: بشوزور ردنوجما لسوتدیک نونو لس وت فلا نالوا هدام هپ
 + هتس> ون یاهعارصعانعر هعطق نیااشوخ یدعکه دنتن ید

 لزوک هل راهش كن هدو دم هجج»نیشو لوهحواوو یعع كن هبج*ءاخ(اشوخ)
 ۷# یزاخ قشع هماکنه اش وخ (تس) اکر میکح یکی ی وط درع هتسانع»

 یدک دنناونع هعنار *؟دعطق یر Ee قشع ماکنه اشو

 ( یاهعارمصع )ید هدنحرش یناونع كن ها "هعطق یناس ( انعر)
 دا اه هکنوج ردعارصعمج اهعارصم هتسانع» عم هدحوم هاب یدنلوا
 ناک نا تاب كت هعطق وب هدانعمو نزو هلبا واو ) هتسح ون )ر دعج

 هلبارلعارمصموبا هعطق رملدوب لزوک هن نعم لصاح )رد هنسانعم هتسجرپ

 € هتسهآ هتسهآ كعد بی بی کش كسررق
 ین مکتن رد هلص هدحوم ءاب یهدنلوا ردبطاخم درفم عراضم (کشب )
 (هتسهآ هتسهآ )یدصک هدنعبا ار تدب كن هتطق نجک مدقم ندنو یرضاح

 دمآر# هتسهآ هتسهآ بارش جزا درک لقنرغاسب (تس)بئاصهلیهملراهرمه
 رد تسداص هتهآ (تس) ییاقش ج کح# هتسهآ هتنهآ ناتفآ هوکس د زا

 ررکم هدتی و هتسهآ*ز ادا دم ودژدب شنای رک لک تی ادا هربب نآ

 96 هتسکشایجادشلرق ی د هاب هسلوطحدق ۴# ردلکد

 لب دیتسر ءاهویرا هشت كمالو ك هدو دعه تحن ءا و یرسک ك ن هیسرافءا(هلاسب)
 هنهکی ی رک هنهک قاروا ( تس ) یلمآ بلاط هنسانعم حدق ولوط بارش
 ممسا هلی رسک نەر CRE هلاسر رد دوب هلاس رد هک وذ # دسرمم

 ردیظفل نتسکش نفح هیف ذح كن هرمهردیظل نتسکشا یردصمردلوعفع

 چ هتسب رب ی د هناداجج یحی نایلوا یمن ۱
 ییعللاوید هویم (رب ) هکنوجردکعد هویم شعلغب یسییکرت یانعم ( هتسبرپ )
 كن هعطق ید نوا وید شغل (هتسب) یدعک هدنتب یصتتوا كن هعطق

 رد هرهاط تبسانم هروب نم ی انعم هرزوا رد فنوپ یدک دنتنب درد

 ۱ 9 هتسررپ هربس شخشود هربب سد یدضكنا

 فص هتسر هکنوج هنسانعم هویم شلوا فص یسدیکرت یاضعم ( هتسرر)
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 تسانم ج د هدنوب یدک هدتلوا تس كت هعطق اودا

 هدتنب عشب كن هعطق ییرب قرق وید لثب ( هزبس ) رد هبفخ رغ

 ردزج ن درب سفت هدماعم و یک یدک

 ۱ 4 کز هارد هنکعا یسب تراک
 ردمسل ونعم باب كنالاعت قح هدتفیعح ردزاح هدانعم وب ( هاکرد (

 # وکی وکد هاوخ هحرهو ابی وک دها > هکر ه ( تب ) ظفاح هحاوخ

 هلغلوا فراعتم یزاحیانعمنکل * تست هاکرد نیا ناب ردو بحاحو زابورمک

 یجتلا قرق ویدوبق رد هکنوج ردناکءمسا هدنلاصا یدلیاذخ |ینارب یضیظان
 تاودالاین قبس اکردناکم ےسا تادا ہاکی دک ہ دنت یمدرد كن ةعطق

 هک هتسخ | یاد هناتساو ناتساردکشیا
 ةصاخ یکه تع هدیررع هنسانعم كشيا افلطم هلیدم كن زمه (ناتسآ)
 یلمآ بلاط رولک هددنسانعم مالسلا مهیلع ابنا دقا معو ناه اش داپ هاکرد

 وا ناتسآ ز ناک رف هکن امه ( تبب ) هنع یلاعت هللا یضر ل تشتمرد

 هلبا هیعسر ءاه ( هلاتسا ) هابج درک هابحاب كلذ ناس دقم # دن ور

 یاهلک # تا هلاخ را ویدو ردرب هبعک هدوس خ ر ( تدب ) هلو هلثم
 كن همم ءاخو كن هدودع 5به ( هتسخآ ) نا AE تر هسو

 اضبا هلثم هبا هبعسر ءاهو یعق كن هیقوف ءانو ینوکس كنسو یر عف
 ٭ناتساردےھ هت ارد نع * نانز یاهم دقرد دراد قرف(تدب) یمظنربم

 + شل وا رایشدپ یدآ هروراق یتیدقاب كببیط #۴
 كتهدودم ةت ءو یوکس كنشو یر سک كن هدودمهبسراف ءا (رایشی)

 هتساض هروراق یرلقدلا یتلوب كليلع نوا تلع ص غشا هلا ارو یف

 3 : *رایشدب نایکح شیپ شن دو * دوسحو لا كنحرد تنس د (تدب)رعاش

 ¥ هتسخ شکاراع روند وراد هنیدآ كجالع

 حالعو اود عج هلبا نم كن هدودع ءارو ینق كن هدودم لاد ( وراد )

 ٭ مع هتسخ بیبط یا م دش قشع ضي مم ( تدب ) یناعلاوبا مهرمو
 | یرسکح كن هدودم ءاب ( رای ) شوخ دیا یب وراد تبل شون رغد

 اردیظغل تسردنت یلباقم لیلعو هتسخ ینعع هليا ارو یعق كنهدودم میو
 راک زور هک # نڪ لن هماجو توبات وراسب ننک ( تیب ) قرع
 ررید راه هد هناربلد مشج هلع رط هرایعتساو ٭ رای تیفاعو تسببط

 * اما
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 ردلرعس هر. ڪڪر و هدسراف ) نفخ ).نعد هتسخ اما

 + نتسج شع ق لوا صالخ ق چاق قمار جم هجرکا ل
 لوا )رولک هیاضعم چ وا ردردصم هلبنوکس كنسو یف كيج ( نسج )

 ؛ رذحورارف هدیب رع نتخش رکی عع ینا )یکه بنو هدیب رع هنسانعم قمارصص
 ۶ نتسجدرکن ادزب هک یریدقتز* نتسر حرحدن ز یاو هک (تیی)رعاشیک

 یادوسب نیکسم نم ( تیب ) نامل هجاوخ ندش صالخ ینعمب ٹل ا )
 نیسحوا فلز دنبز دناوتن محص دار هک # مر انفر ک یور یرب

 ٩ تجر یدلوا یالطصا فصو هعارصموبا ۴

 نتسحرب هليا هدابز یظغلرب نوجا نیس هنیرزوا نتسجروکذم (هتسجرب )
 | نکآ یدیاوللوا هنیرب كنم جواروکذم هجریدقتوپ ردلوعفم عسا ندننغفل
 سفن ق حالطصالا ین هحاشم الف شلوا حالطصا یسلوافصو هعارص مويا

 ید هتسحو هلا واوو نون رولوا نکم ید تبسانم هسنلوا تیانع مالا

 یی هدنلصا هتسرون (هدناف ) كاذکی خد هتسرون هلبا واوو نون رد هیانعمول |
 رولک هددنسانعمشلوا ما هزات نعل هدسرون جدم رد هنسانعم ننروق

 كنار نتسرهکنوحرلرید هنسانعم شع هزاتورزر وق وا هلیعص كنار ی هتسرونرایضعو |[

 || زردیا مکحوبد طلغو فی مت قموقوا هلحصتهدنروصوب هنسانعم كب هلم
 هک تروع نالوا بیت بوروکرا هدید یوش لام

 هکنوح هنسانعم شمروکرا قلطم هلن وکس كر یلوا هیت ءان ( هدید یوش ) ۱

 ردلوعفعمسا.هدید یدک هدنتبب یبنچو| كن هعطق یعچوا ییرکیویدرا یوش |[
 بولاق ندەجوقج اقر کل یدک هدنزرشاع تس كب هعطق یس !قرفیردصم

 ۷ هدیسررهوشورپ یزوررهوج(هعطق)رعاش یدلوا فرع هتروع نالوا بیت

 هدیدیوشنآ ارت یدییرف* دیدرکموا درکب نادانوشم#هدیدیوش نارازرهایندنز
 + هتسباپ ولعاب ادا نیباکردیدا كحاکن م

 |هکذ نسانعمرهم هليا نونو هدودعءانو یعقكن هدودعفاک ( نیباک)

 وید یدلشغاب نحاکن تروعنالف یح ازا حتر د حاکن هدسان فرعیدع* اکا

 |غلبع شلسب دقع # نیيس تبعلوجیناوجاب ( تبی) یدعس حش زر دیاریسعت
 تیب كن هعطق ی دی یرکب وید قابا اب هکن وج رد نک ح( هتساب )ناک

 یدک هدنعبار تیب كن هعطق یی د نوا وید شفلغاب هتسب ی دک هدنعبار
 6# هنافرع بابرا رد هداز لبنس زیواتسدوپ #
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 - E u یش: قرق وید هیده (زیواتسد )

 ۱ حا دلا ق قس اک ر دس هبن ڪک ار یتیم مطان هداز لہنس

 ۱ دک هتسداک هزات شعروتکن دفراعم ناتسلک##

 9 ردیعج كتفرعم (فراعم) یدگهدّشا تد كن دعطقیم درد ( ناّتسلک )

 | هفوکش یلاثماو لبنسو هلالو ناعم رو لک هلع كللاد (هتسد) فورعء(لک)
 ۱ ا لکزاداب هتسددص (تبب)یدادخب یسعسدجترارید هنپ وطو هنس هتسد هرسو ||

 | هیانعم جار هقشب ندرانوب * داب هتسد ود يتو نانمش د قرفرب* تفکرد لابقا

 ۳ رور هند لوا )رولک
 ۳ هیانعم چ واول هنسانعم نکا یا یا ا یرب یقجاشرا كن رلتلآ

 3 | یظتاف رولک N را هتس دلک یخ دمه رید ناص هدیکرت

 ۳ هک تفس :رهک نوح ن” حرد زا هع ط #۴

 i (ےرد)یدکہدنناونع یوا طق اقرفتم هدکبآ ( زا هعطق) ||

 هدحیراقدب وقەيلاغو داز یعل ناد هب و و هعح یه جو نوک كارو
 هد رط هراعتساو راد هد هپ هقحیرلکدتا ذهح رهاوح رادتعفو هریغص 7

 (تیب) یاع)اوباررید جرد هتناهد بودیآ هیشذ هر وا نرل شود ءارلد ور

 جرد هدتیب وب # ناشوخردر کیدحردرب دم # توقا ولعلزارب حرد شاس دن
 8 یحردرب هناکردب وب نهد دارم ندبات جردو ییرپ رغاس دا اره ندلوا ||

 یرکس كن هعطق یب ر, زوتوا وید زوس (ن ڪس )رسا كعد یدو هن رزوا

 ]یک هدنناونع كن هه طق ید رس ی رک عرف شش (رهکنوح) یدک هدنس

 كن هءط3 وب وندشهلد (هتفس) هکر |! تاودالا قیس اکر دیقن تادا )ا(

 :E :ندنس هفح مالک کرهک لدل نعم لاح )ر واک هدنعبار تد

 ۱ ا وچ هنفشنآ رواد هناربح هل اطیلقع

 E || ارس ییعع ردلوعفم مسا ند نظل نیفشآ هلن دم كن همه ( هتفشا )

 37 عامد هتفشا ( تب ) لمآ ها بلاط ناربحو نادر کرسو عامدلا لتحو

 تسل مچرد یلک کانکس هچ نماد # تسین نم كر و رس
| 1 

 ِ هک هتفلآنالواشعشل ام ھ هدانعموا مه

 أ لدوج ) تاب) ییا ی کد نفشآ هدانعمو ن نرو « لوا) رد هیانعم کیا (متنلا)

 | ثفلاو شعلا ینا ا شا هه ا لاح همھ٭ .دشاب هتفلآ غ لارد

 | لر نتملار عهدردب (تس ) یناع)اوبا هتساتعم ادب تسناو
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 تسراحانراح ن دیک تسورکن وطالفارک#*تسراوشد

 تیک یدلوایمچآبلق اشکلد##
 اشکلد یورالئرولو !مفاو تفصهللاثماو هب وخ ناک هوهب و یور(اشکلد)

 !لد هکنوح هنسانعمیصجآی لقردبیکرت فصو هدنلصا رارید "اشکلد ناکمو

 هلبمط كفاک (اشکر) یدک هدب یی >وا كن هعط ی دی نواوبد بلق

 كتهعطد یجرکی یرضاحرمامیکتر دفق لعاف مس ۱ دوخا ضاحمما

 شعب زوبك وضع هلد هاب رپ هدزاربش انکلد یب :E هدنسناب تاب

eیوکحس كمالو مط كنەبسراف فاك (تشکلک) رولک هدنسب  
 هربسم اقلط هلبا هیقوف ءانوتوکس كن هبج* نیشو ىح كن هیس راف نا فاکو
 هک محب دنکی را رکا ( تبب ) یناعلاوبا هنسانعم رازچچ و هاکج رفتو
 | ردروسکم هی رع نت فاکرایضعب # ارعص تشکلکمور خ رلک نان ٭یراب
 كرعفنالواب باوصردلطاب عزىراكدابا ناب اس و طض وہ د هنسانعم یکلنک ایک

 هل عف كن را کم کک رک ناس و طض

 شعب زوب كني ونشمید لیصمت ضعب كماعم ول مکترد هتسانعهاساعو ریس

 رظننافرولک هدنحرش یب یجبزوقط
 + هتنکشانالوا شاچآ لهچ هفوکشمه #۴

 و کو هدح اغا رک هنساعم عج اقلط 8 (هفوکش)

 ی طرض هل مک تن مهم شرا نوسلوالصاح هدر |

 قرق ییفحمکتنر دیظفا شا یر دم ردوو ا هلم كن هزه

 یدک هدنتیب یصچوا نوا كن هع طق یعشب

 کی رج یو و ش هیوقب وا ولتط
 نکلردفورعمرکش هکنوج هنسانعم وش وا ولتط هلبنوکس كنار (باوخرکش)

 ییکیا كن هتسماخ م هعطق ود وعن وا (باوخ) هنسانعم ولتطازاح هدماعم ول

 |یچدرکش هتسانعم ومن وا ولتط بودا قاف اوخ هیهاکی دک هدنتس

 (تیی)ذنفاح هج اوخ یکم ون هدیپ رعردردصم هلم كز هچعءاخ(نتفخ)رارید
 فخر ادیب تاود نآ هک سوسف |تفک# وک ت نی ناھج ماح ج دنسمیا متفک

 ٭ هتفخ مهرونبد هدییسخ هشفأب شموب وا
 "الوا ر دا وعقم مسا هلی ر هعص كن هج ءاخ هدیسکنا (هتفخو ه دییسخ)

 هلی رمسک كن هدود م دحوم ءابو یتوکس كنسویعض كنه ءاخ یردصم |
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 4 رولئید هرب رح هلس كمیدیجرجرولب رديظفل ندیبسخ

 . ]ید ىجرجەدك زاكا ەنسانعمەسېك نتاص هنسن یا قجفوبو قجنوب(رولی)

 1 بحاص کر ددیلک * تسحدنمرخ یا ناهدردنابز (دعطق) یدعس جش

 مسام EEE دشا هتسل ردوح# ره

 هیس رءاهو یك مالو ىرسکك نەدودم * دیسزاف ءاب 5 دکنوحردپ وسنم

 نالواتسد .تادایدبآ هنسانعم الآ یحرحو هنسانعمریرحو مربا ها

 یدلوا ولی توتلوا فذح هعسر ءاه نوعا فیفط هګ دیا قناعت هلا رو

 ٭ هتفسشخلد جاد شعا هتفس هلوپ #
 ۱ هدرهشرببهسر ءاهو یك هقوف ءتو و ینوکس كنافویعت كنبس (هتفس)
 نالوا هرزوا قلا نام دا هعشأب هدرخآ ارهش تورو ها رادقم رب دمدارب

 ۱ كس (دتفس) زاید دکل وب هدمور ناسلو ریعفس هدسررع هکر د هلءاعم

 و و هدسررع هتسانعم, زن شم دردلوعقم سا ندنظفل ن نفس هلص

 رولڪ « دور م نرز هقلحو هتسانعم هدو هيدهیدہه

 + ںوراح هکر وس یدنىد هکر وک هوو دهن

 روماح ارکر د هنسانعم ءاروکه لب |هیعهر ءاهو عراه كناهو كان (دهذ)

 | ههف هنالوا زج اع «دمالک ه دب رع نوسلوایروک یک ك رکن وسلوایکروک

 1 هد رع هتسانعم هکر وبس (بوراچ )هم هلی راه ظا كناهو ی كتاف (دف)رارد

arفلز نیکشم هکنیاتسانیسح كاب هضور ت ) نالسهح اوخ  || 

 ردییکرت فصو هدنلصا *ارس تنح نیا بنوراحرب هتسبار نتشدوخ »روح

 | تد كن هعطق یبا یمرکن وید ناکم (اج) هکنوچ هنسانعمیم روس ناکم

 ر دم لعافمسادوخا رضاح رهاندتظْهل .نتفر (بور) یدک هدنعبار

 0 هلا هیسراف ءا نضعو رولک ه دننات ارصموعممسایکتت

 ییکر تهح)ر دشل وا مداو تبورکحاخ هنعفوم ںوراح هدّشسل ضع

 یر هد هثلثم هعطق ود قا ربط اخ هکنوج ردمهفنم ندب و راح

 + هتفر شار وس ی دنر وبس هپ ورک اخ

 یک هس اک دس رغ هنسانعیدنروسهلبا هبنسن هبعسر ءاه (هیورکاخ)

 : یملفمردلوخ ماندن نفر هلبا وکس كن فو ول كنار (هتفر (

 ی لبقتسم# هتفس مّنح كشا یابردرد % هتذرراب هارکاخ ناک م (تس )

 ا رولک دنب ورو دور هلبس هداز واورپ هاقو وات او كن
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 4 رول عاد هک هناصنس هکرادنیموت
 ردرضاحیهن ( رادنبم) یدک هدنسناتبب كن هعطقیعجواوید نس ( ون)
 كب هبسراف ءاب رادتپ هک رمل ا تاودالا ف قبس اکردیهن تادا هحوتفم ےم هکنوج

 تدب كن هعطق یش! نوار هلوا ر دص مسا هرزوا یسهغیص ما هلب

 یا تب كنيلوا "هعطقینایب ر ده دحو ملکتم عراضم (ماد) یدک هدنشلن
 4 هتنکز ږد هشلبوس نانکك لوس * یدک هدنحرش
 رعاش هتسانعمملکنو لوق هدسعردردصم هلص تكنهسرادفاک (نفک)

 مسا (هتفک) دوب نتفکز اهب ندیمهفكيل# دوب نافسردهجرکن تفکر عش (تبب)
 ارارههرهوج عياض هتیابردقلیب یکرهوج هلک د  ردلوعفم

 < هتفس انر د هاب و ارس هسا وا راوشوک#

 قبال ارسیدک هدنربخاتبب كن هعطق ىج زوتواوید هبوک (راوشوک
 ییزوقط وتوا وند وکلا ( رد )یدعک «دنسداس تب كاالوا هم طق ولد
 افنآقس دق (هتفس )ر دفن تادا (ان ) یدک هدنعباس تد كن هعطق

 4 هدودناتسکنردصب شفرحره هعطقنیکنر هج
 (هعطق نیکتر) یدک هدنسداس تد كن هع طق یکتا نوا ود هن (هح)

 مجو لک نعج یصح تادا ( ره ) یدک هدنناونع كن هعطق یهجوآ

 قس اکر داغر همجع نیش هکنوح هنسانعم فرح كنا (شفرح)

 دص رد)وعفم تادا ه دحوم ءا ةکنوح كعدر د هلکنر زوب و دصد)

 .قرف ود هنوک ( كنر) یدک ه دنعلار تاب كن هعطقیم زومط نوا ورد زو ۱

 تاودالایفقساکر دطب ر تادا(تسا)یدعگ هدنسماخ تبلت هعطیمر

 لصاح رولاڪ هدنعساتتس كن هعطق وب ويد شناوص ( هدودنا ) بکرا
 زدشعلز دل او شعاوص هلکنرزوب یف رحره كنا هک عطق نیکنر هن نعم

 96 هدوس ید هدییاس هنست شلزوس منهشذزا ۴

 || ردلوعقممسا هلی ریسک كنهدود# هیت ءا و فكن هدودمنیس (هدسام)

 زا جا عم یکیا هدیبیردیظفل ندییاس یردصم هنسانعم شازوسو شازا
 ]| ررید خو سم هیناتیانعمو قیقدت هلوایانعم هصاخو راد قشم ندر
 | دراد کرس در د *# سابق نکلدنصر یراکره تسنتمشمی (تبی)رعاش

 یکی ر دلوعفم مسا هلبعع كن هدود# نیس (هدوس) تسرسدردشندییاسو
 | نتف ڪو ندید( تي )قاع اویاردیظفل ندوسیردصمیکن دییاس هدانعم
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 رولکهدهنسانعم و تسدهب : نا كيل# تسندوب ندینشو

 هک هدوسرف هارب توتشآ هتسسکر دلژوآ *

 ینوکس كب هبناتو یرسک كن لوا نیسو یم كن هیسراف فاک ( هتسسک )
 یر دصم هنسانعم شمزواو شازوا ردلوعفم مسا هغ كن هیقوف ءاتو

 نيسو یرسک كن الوا نيسو یعط كنهيسراذ فاكر دیظل نتسسک
 كن هدودع نیسو ینوکس كنارو یھ كناف ( هدوسرف ) ینوکس كن هی
 ردنظفل ندوسرف یردصم هتسانعم شخثاو شخ ارب ردلوعفمیسا هلص

 دنبسیهز * رک شڪ هاشداپ ند و یید لاج ( تبب )یرضت سش
 ردّراج ځد هدسرف هلیفذح واو ه.دنوب # ه دوسرفرهس تشد وت

 ٭ردشمنانص ےھ هدومزآ شعاوا حدم هدوتس ¥

 كنالوا هعطف هک امافر دلوعفم مسا ح و دم نعم هلبعط كنس ( هدوتس )
 دم هلیظفل ر ديظقل ه دوس نک ه دنسماخ تبب
 دع رارکت هج وا هلب وب ر دمولعم یناعمابلاوق ظافلالا هکنوح یدلبا رقت

 هلئوکس كنهمحم یازو یتضف كن هدودم ریه (هدومزا) هرد "۳ یدملوا

 [#1 دوشم دومزآوا ناهح ر د ( تس )عاش هدا نعم یکیایک هدومزآ

 رديظفل ندومزآ یردصم ۴# ناهحرد هدومزآ راک وا دشاب

 4« هدوسآ شلوا تحار عي نا ملاسو نیما

 نما هلی نونو یعف كيهو ینوکس كن هیتح ءاو یت ك نوزه (نما)
 نعسدرکمز یشوماخت ( تدب ) شاص لالا حیرتسم و لاح هدوساو لاسو

 (هدوسا ) درادافقرد اه دک دناب وخ شوک سوت هک ل نچوش كد دب

 مارد (تبب ) باص ع رسم عع ردلوعفمےسا هلق لنهدودح ترم

 [| *دوسآرشحزور یناک دنز باسحرد # ۶ هدول قشاچزورکب رکا رع

 |[تافددناو تحالم قوج ج د هدت و ردیظل ند وسا یر دصم

 ه< نامرفر دی صاو هاشدابر دکعد یو ویدخ ##

 5 هاشداپ عع هلبا واوو یز کک هدودم لادو كن هم ءاخ( ویدخ )

 | یسس مش نسخ ءامسالاف قیس اکدونوا قالطا یخ د هپ لاستقح
 هلبصخ لفاک(یک) دایدنمورپ شدیم خاشهک * داژ خرفدنهدرخوبدخ ( تس )

 و هالکیا #یقهساوپ میس نارو د هاش (تبب) یرفسع هاش د اپ ینعع |

هو مزال مه هتساتم شمانصو اودا وفم هما
 ۳, 4 راک ولوا ی



 ی

 هک ۶ و ۳۹ 9

 ی رش اع تس كن هعطق ی زکس زوتوا یراضم یاب # یرسفا کلش
 یدلوا مکاو و وید هاشداپ ولو وبدخ هدبروعش كنهرف (هتکن) یدک هدنحرش :

 رب ملات هج دعا و# 99۷ ید ناخ ولوا یم وح رع یدهاش

 ردنم هنغیدلوا هیفرع تقیفح هدناطاسولوا هاشداب یریسفن : وید هاشداپ |

 عم هلیعف كناق ( نامرف ) مهفاف یدعیا بانظا یکی روش هکهرد هل

 PET i EY وا روشنم ی دبه ناطلس یا

 * اور نامرف ناقشاع نابعرد ٭ اه و نسح هشنآ نامرف درک ( تیب )

 « هدومرف هدشلرویب ندومرف یدلوا مروی
 هللادبا هب هیتحش ءاب و فلا لواو قالتسم ردردصم هلعف ( ندومرف )

 ر دلوعفم مسا ( هدوءرف ) رولک دننامرفو دنامرف

 ats سوا قلعاص كلويا #

 تسودنن هکنوح هنسانهم قلغاص هلا هب ردصم تحت ءا ا هدنر حا 1 ( نردد

 تس کف هعطقیم د قرف ولد ندب ن ۲ هکنوح یوقلاماتو ندیلا ع ینعج

 یدکهدنعباس تا كن هعطق یمزوقط نوا ود نوت تسرد یدک هدنلوا

 راز قشأع تسردنت دوش * رازنو فیعضو رغال دوشبم (تبب) یمنربم

 | یا فصووباو نفور لوک تنام رک یهو ما ( و
 حز * Er مرسد رد هدم هدوهب (تس)یمظنرم هتسانعم شلواولاو

 ولد ولا هپ هکنوح رد هلب ول یخدیب هیدیگرت یانعم# دوبن هدومهب لت دافام لد

 ندوب نالک هدنان عارمصم هدوب یدک هدنتس £ a كن دع طق یعللا

 ی دوخا رد ردصم ےسا هرزوا یس هخبص یطام ندنظول

 کک ڪس نکا ر دراج زس هیعسر ءاهو هليا هبمسر ءاه هحریدقتوب

 ظفح اف ردقاوا یدوبهب هلی هیت هند هر ءاه
 < هدوب جد شا واروتید ندوب هغلوادوب یدیا

 ىضاملا لاح نع تیاکح هلبا لادو یم كن هدودم "هدحوم ءا ( دوپ )

 یصام ندنظمل E ) دمه یکی دیا هدکر ناکه دس رع ردنتادا

aرد ار دلو ضیا (هدوب )رولوا در و  

 ردلزوکه ی دليا ریسفت هلبا ند وب یدوجو هد دي رج شاح هرس س دق
 || یدلیافدارء هليا بس هن یدلبا فدارم یسه هلیظغل یتدوب هدعب هکاماق

 .یتدوب هکنوج یدلبا راصشنسا هدنماقع یرعش تبل موحمم یروعش وید
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 هتفنن کس ( توی رعاش ردحرصم هدتدب ون مک رد هنساتعم قحالوا

 ]وز ٭ دوش نونکد راد ے4! ینایسب ٭ دوب یندوب و تش تش د ڪڪ دوخ

 ةمدقملا ف قیس امکردنوحا تقابل تحت ءا کهدنرخآ ۰

 هلی وا نتي ید شزبمآیدلوا قعشراق ل
 ۳ كن هدودم مو یف كن هدودم هره یردصم ردردصم مسا ) ا

 یاز كن همعم ءاخ یالبقتس» هکنوج ردنا نہ هبا یرتسکم
 هنب رخآ کل سما یردصم مسا زولڪڪ دنربماو دریمآ هلیلادبا هب همت

 ( تب ) یدنج لاکر دیظفل شزربمآ هلیقاملا همجم نیشروسکع للبق ام

 نت اب وک اههدارد نایقاس * SB Elay یبییاکیت

 هک هدولآ هنسن ناو هدولآیدلوا قشالوب $

 ردلوعفم مسا ندنظفل ندولآ نک هدنسداس تیب كن هعطقیعشب (هدولآ)

 عم یکیاوب هنسانحم هنس شعشالوپ یناث ) قشالوب لوا )رو هانسیک
 تباصا رانا یناٹ ردکعد هنسن یلاثماو رفزو ساپ و سیا لوا قرف هدننس

 (تدب )قر عر ولکه د هنسانعم صاعم بکنم هدولآ ده ردگعدهنسن یکیدتیا

 امرافغتسا سوقان دنرمم نایصع كناب # كيل مياشکب بوت رهب هدولآ بلام
 مهقاثرولوارارکت نکل ردعقاو هرزوا یس هفیصردص لوا هد هست ضب

 46 كىزوس ید ندولاب هنولاپ هدا یکزوس ید

 ءاهو یعق كنوئو یعص عص لن هدودع مالو یی كنەدودع هسراق ءاب ( هنولای (

 هک یبره(تیی) اقا کیک کتک هک هنسانعم یکزوس هلبا هبعهر

 هیسزاف ءاب (ندولاب ) مروخوت ناسر سنا لابح داب * هرم هنولاسب تحت تر

 هلا هب رعءا هک امافردردصم هنسانعم كعا یفاصو كمزوس هل هق كن هدودم

 ردیدض كلوا هناکرولوا یدعتیهو مرالیهرد هنسانعم قمردنالو و قعالو

 دولاب هدیدآ كن هتلس , هیاک ندشلزوس

 ی مسا ندروک ذم ندولای هل عف كن هدودع هسراو ءا ) هدولاب ا )

 هنسانعم سوا فاص ندشغعو لعو شازوس لوا )رولک لک هیانعم یا

 د وزار "هل نعم هدیربکن اهج كنهرف ررید هتلب اکا هک اعط فورعم ین )
 نابم هفک ییعع وزارت "لب ردعقاو ود

 % ردکعد كفو اید هناع حدقهسلوا وی

 یر كنون ونو كن هدودم مو ینوکس كن هبنصت ءا و یحف كن هبسراف ءا( هنا )
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 ليڪ هدب رع هسا عم كح واو هتسایم حدق كلوب هلا هیسر ءاهو

 فو فاز رسز اشکیا۴ن» ۰ لد دشوت ۶ نه هرخ هناع (تس) رعاش یک فقو

 هنساتعم كم وا رول هدر دصء عما ندنظفل ندوع و * نم لکشم

 هدو هدشلوط -وا ییاند نزک ایت ناهح #۴ ۱

 نکل رد هنساضعم یو وا ناهج ردیبکرت فصو ( ا ناهج )
 ناهج هکنوح ردشلوا هیفرع تقیقح نشان یر ناهح

 ندوع (اج) یدک ہد نیب ی & چوا كن هعطق یجنکیا یبرکی ویدا بند

 ید كن هبسزاف ءا ( هدوع ( زر راس دو لاو ۱ ندنظمل

 یی الم هتسم ر دلوعفم ہا ن دنظوما ندو, هلا نر ءاب و

 (تبب) بئاص رولک دنیا و دیا هلیلادبا هب هیتح ءایو فلا كواو
 ٭ ار هدوع هر نیا ررکم ییا دنج # لما لوط لصاح درادن ین این نج |

 دک نا رد هدانعم لوا هدودو نامدود هل ۴

 تعاجو هلیقولواو اموع هتسانعم هلق هلعص كن هدودع لاد ( نامدود)

 وت رک دناد یادخ ( تاب ) طاوطو ندلادشر اصوصحت هنسانعم هیطع

 هدوب نزو ( هدود ) شتآ نامدودز مدود درارب رکحا # مور نامدود

 روا ک هدننان عارصم ینات)روکذ» ۰ نام دود نعم لوا ) رولک هیانعم یکیا
 ډک هدود ځد ردسدا نالوالصاح ندموم ندنوتت

 كنسمه هدو د جاز كنسمه ( تب ) یکرلا فسوف رعاشلالاقاک
 وژاب روز هاکحز ]و تغعص هسره كن سه ۴# و ز ام دودره ۱

 اما راکت هسعل هکعا شکل رونید ندب راکت #۴

 شقن هابعق كن هدودم هسراف فاکو رس کش نوت( ندا

 در لوا)رولک هباشنعم یکیا (راکت ) ردردصم هنسا نعم

 | روک هدناب عارصموبد بوب یان ) هتساتعم شقد رد ردصم ج4

 هک هدودنا یدلوا شاوص مه رارید هب وی ید ۱

 ردیظعل ندودنا یردصم ردلوعفم مسا هل عف كن هرمه ( هدودنا )

 ر دلماش هتشره هنسانعم كعيا الطو قلزدلا و قماوص ا ةلطم

 ٭ ششردرکج قآ یجاد هرهز دوا قلطشلوا زریس
 هليا همم یازو یتوکس كنازو یرندعم كن هیسراف ءابو كنبس (زرمس )
 ردادوس عاعجا لح ند هعب را طالخا یک ل اعط هدب رع هنسا نعم قلط
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 3 درر # ان وک م درادن یصانع لع رک د( تع ) قاعل اوا

 | ا کر کرچکا دوس

 ا دع بوتو حط ها بور بوراو ءرککح ی وفا

 E ا ارقص کو ی وکو مد یسیقاص|
 راغ یتاکمو ولو رار 5 هلا رراو هلا ےط ی وتود ندرکح تولو لوا اد 4

 7 RHE یاز ( هرهز )ردشعل 5#
 . هی ومآ بولوا یحآ هکنوجردارفصحاقحا ل ع یک ہرا رم

 ۱ | یاری هو رع هدس رع هرز ها سس E هدرسراد هلل وا

 شش) وت یورا دراد ناور * تل ےسو۔ کرا دن ءرهز (تب))
 ته نگار اک | هکر کح قالا هم :نیشو یع ا ما|

 ASF ود دوشداربز هک * تماللس دست رود لس وج( تیا

IEE.د هدعو ر ددا صرع هدرکهکر کو  

 ۳ اھ یخ كللادو توکس کارو یس كيسا اک (هدرک)
 یک ادو یم كت هدودع ءار (هدعر ) یک هلک هدب رع هتساتعح تارک
 ۱ ۲ !هاحدوسح (تدس)یتاعلا و | یک اعم هدلس رع هتساح» سرق هللا هعسر ءاهو

 | +دنککتردت ار هجور نامی شکشرز + عررد دوشم هشبم شلاقاو

 4 یس روس ءدتسوا « هوك ت دعا طرا هکروتد

 ۱ | ےک لاج هدي رع هتعاتصع عاط رجرا هوک ر ها واو صا (راسهک)

 عا ط هوک هکنوحر ولک هد هتما عم یس هید حاطو ناتغاط جد مه

 E Ss یدک هدتسداس تد كن ظا رکیز روو عدا
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 رنهاضا یکر هوکرس عع ( هوك ت ) ةكرملا تاوحالاق ساک

 ا عهد عرب تکون هتدره یک یتا ہا مق یدک وج

 ٠ هک هد وتر دعوهقم نی هتند ردساتم هد
 3 | كت هو ءو یتوکس كن هیچ نیشو یرسکح كلت يسرا ہل ( هتشد 9 )
 إني اا ججو ىك لت « دي رع هتساضم هيد هلبا هیعسر ءاهو یک

 3 یخ كلادو یعتع كن» EY SE اتم
 7 ۱ تیب ) یدسا مربع دمی د نيعي اعاطم هبا هي سر ءاهوإ
 ٠ ر نآ ترکی اھ ٭ رهورز تھکا |

 ۰ ا هر تهج رم

Coy 



4o ¥43  

 یتععو ینلوافلتو وح نعم هلی هق كن هدودع واوو كن هبقوف ءان (اوت)
 هلثم هلا اهراهظاو یره كن هدودم دحوم ءاب و كنهیقوف ءان (مابت) عياض

 نالس هحاوخرولک هد هنسانعم كغو د هلاح جدار ندلاحنسحارب خدمه

 ٭ یهابتبآ باندیابنشو توقا * شنآ زا اردرکوکت باج ینکوترک (تبب)

 هک هدوهسبهکر دلوش تبع مهو جوب یدلوا مه ید و
 یعبر دف داره هلبا مه هلبا میج و یم كن ه دو دم ةیسراف ءاب ( ج وپ )

 اردکان حوپ یوکنف ڪک (تبپ ) باص هنساضعم مودعمو زمارپ هشیارب
 ۴ تسبهن مشو کر د هبلب یاج هک ماد ردقنیا # تسبج هک ےمھف یم
 (هدوهب ) یدالق سفت هلبسحیعوبش « دیک دیسراف ید (ےھ)

 یج د هدهبب هلیف ذح كواوو نعم یو لطابو ثبع ع هلا رس ڪ

 || نبس ام ڪ ر دیفن تادا یپ هکن وچ ردك ره ه دنلصا ر د هیانعم وپ
 ج“ و باوصو قح یەم هدسکنا ه دهو « دوه هبکرلا تاودالا ىف

 ر دیهلا "یهو ضبف اضیف راث نامه م
 بلزابآ شوج عع (ضیف)ر درا عج (راثآ )ردرصح تادا (نامه)
 تاهو یدندضاق هر لات قحنوکنار د هنسانعم هه هدفرع یداو

 ضیفردنوجما تمزالم قلا (ضبف اضیف) علاطلا ةيشاح ف اذک هتسانعم
 ردق هن (ئهو)ر دکعد هرفاو تاضویف داره ر د هنسانعم هضیف

 هنغب دلوا دوصقمیسا وغل یانعم ه دماقم وب ه د هسلا یصلخ رب رحم مظان ۱

 ۱ هنسودنک لر ی مظانو هر ص ہظان صلخ عذر دلدع دهاش یفاضا هنس هک هلا

 مان“ رب ع رطان هکنوج ردلکد یاخخد نرعمل هنیفلنولدیهلا "یهو

 رزدههومرد هه * مسلواروهشهویدیهلا یهوهلون(تبی)رید ه دنس هدص3

 جملتلا ی رطییع هدصلنت تدب كنار هشرمالا سفنقو ± ن ىاناطغەك اب

 نو هعملس وب هعطقوب لاوس) ر دف رظ ندنرلص رصتیراتراشا هنبرلعم

 ردیا صاخت هدربخا تیب ه درللرغ ارعش ت داع باوج) یدنلوا صیصخت
 زر ديا صلخت قر هلاق تد ج اق رب هدر هدیصق لیلا لیوط نکت
 هر د هل یدلبا صل قر ها هعطق حاقرپ اسافاکا جدر ےطاب

 . 4 هدوکن نح“ عبط ادا نسح هلبسکر دلکد

 تیب كنهعطق یر زوتواویدزوس ننخس هکنوچردییکرت فصو ( وکننم)
 هدنسماخ تیب كنیلوا هعطق هدلاح ینیداوا یک فصو وکی دک ه دننماف



fin 

 یوجم رکید مل د یابر دز رهوک ةع طق رک +
 نم نعم (ز) ج وا نوا (رهوک ةءطق )

 هدنس یمزکس كنهع طی کیا یکی وید نک د ( ابر د) تاودالا قساک

 بم یدک « دنت یصچ وا كن هعطق ی دب نوا وید بلق ( لد )ی دک

 كن هدودملاد ( ۳ ) هطبسلاتاودالا قس اکر د هدحو ملکتم رص

 مکه نزار دیا رببعت هليا شاد ترا ارو یخ كن هيسراف فاکو رنک

 نانع دا ناوت تفایرکند تور نوح نام (تبب)رعاشرونلوا مهذندتب و

 دما کبد هد هنسرککیا كن دا نالوارارکت دم # ناوشتفاتیناکدیز 8

 هقشاب و راریدرکیدزاغ هرمصع هالصو نیش زاغ هرهظ هالص الثمزردیارسعت

 ی زوقطقق مکه ردا اوکو و ءا ۱ هدنوبرولک هد هياتم

 تسپاشدهع قدور (تس) ظفاحهحا اوخ یدک. هد تدر د رکی كنهع ط

 ییرب یللاوید هتسا (یوج ) ارا ا شوخ لبلب لک هدزم دسربم * ازناتسد رکد
 تاودالا یفقبساکرد هلص هدحوم ءاپکءدنلوا ید دنعباس تیب كتهعطق
 ضعب نما یس هعطقرهوک در اد کوک یتعع لصاح) هط.ندلا

 هحوتفهمعکهدنلوا هدیروصوب ردشلوا مقاو ۳۷ هنعق هررّسد

 9 وب هاشرمنع نعد شمروئد اراس هصلاخ ا

 هچ(ترب)یاجناصو صلاخ عع هلی رادحصق كزيت هدودم ءارونیس ( اراس)
 تفص کا + اراس رز ی درکن ارد وخ سم# اراییک یناد هکناز لصاعب
 كناکمرپ هدلحاس ناعر یخ دبهیک اراسربنعو اراس كشهرونلوا لامعتسا

 رهنع عع هلن و ڪڪ س كناه ( یو هاش )رولوارنعر ظذ ی ۰ دناهکردیسا

 هکر د لا هک* ندو تلودلاجلداعهش (تدر) یر سعیلاثساو دوعو

 0 ق ی )و کین و ق العا سی اتم تیز اتو
 ا«لربنع ( هدف ) یدنلق سفت هلبسح یع وبش ه دیکرتو ه دیسراف ر دییرع
 لحاوس تولوا ندنراقلاب طرح یارد لوا ) ردراو هزبذنک ت باور هد :او ص خ

 قارب هدنراک ابرد )رد ج | یسالاشا 2 د الب نالوا هد طح

 ر ولب نتقو یرا دایص رروا نا ودنک بولوا یک ت سم هليس لوا ردوب
 | یسانکس مدآ ی ہد طلح اس هکردوب نالوا جرا ٹلا )رار دنا دا بط صا

 هدراابف نی اب لسکوب بولوا راهفوکش وبشوخ هيام یپ ه درلح نایلوا
 لوا بولا كڪچ ن د را هفوکش لوا ر دراو یراورا لاب ییادخ

 ٭ ابق #



{ry} 
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 لیسو رومغیو راقا ب ويرا لاب ن دش ترارح را دیا لاب ه دنراقراب ابق |
 زرولس یگ“ و٥ .رروت ڪک "راک هکود کو جاوما رر وشود هباب رد یع وع

 فاز ارعش یژنکا راریدر دیک تم رقب عبار )رار دیا عج بوراو
 رڪا ابص ( ٽيپ ) ظفاح هجاوخ رار دیا هبیشت هربنع یب هب وح لاخو
 تسود رنعم یوسکح زا هع#نراب # تسو ڊ روشکب تدتفا یرذک

 4یوبراد یجاغا دوع ل دنم دوعیسوبا كپ # ٤
 هاسو نیکنس(تبب) رعاش روئوا ےھف ندسو یسالغاكپ فورعم (دوع) :

 مذعقلا دعب ه ديب رع # ربنع دياب دیفسو كبسو تسس * د وع دیاب تو ||
 مالو یف كلادو ینوکس كنونو یت كيم ( ل دنم) رايد دوع هجاغاره

 * م دياب یروخګ رکل د توق یارب زا (تیپ ) نیم ندم ماخ دوعینعع هليا
 هکر دیارکذ هدباک مان نادل بلا بنام * خانوسرا نوحرغ عابنلدنمو لدنص
 دوع ن دبسوب رولوا قوح تباغ د وع هدنا هکر درهشرب ها دناتسدنه ل دن
 ه داوتسا طخ ءار و ام دوع هکلب نم ه دننیضارا د وع نکلرارید ىل دنم

 هلحاوما سو د هیر د تولیرمق هشنپ یلاصت هللا ن ذاب هد هری زجر 3

 یروقرک اژرید ینورهاق هسیا شع وق شان ندنرب هکر دقوشرولک هل دنمرهش
 كنار (یوب راد )ر د العا ینالوا تصمو لیفت ززد یل دن هسدا شع وق

 عدقت هیلافاضءقعلوا لعیدیا راد یوب للصا اضیا دوع تعم هلنوکس |.
 محطم رد بطخ * تسباتفآ نی رزماجشمربب (تبب ) یرعف سعیدنلوا 3

 تس كن هطفیمرب یر کب ود ج اغا نلکیدرهراد هکنوح * تس وبراد وا

 یدک هدنتبب یع کب :ا كن ەع طق یل ایمر کب و ودوعقیوب یدک هدنحرش ی بار

 4 ندناربح رشود مکر دکب : وک لوا كشم فان

 ناویحو مد | هفان کز هلتفاضا ( كشم "فان )

 ییچ هفان نیجیارعب (تبب ) یتاهاصوصخ كشم هفانو ام وع یی وک |
 كناويح نالوا روڪ یس ر دو # منکی نيچ شرف هکراب هد *

 ءهفانو قشو "هغانو ءاب هر فان الثم را رد هقان هدهرلل رد نالوا هدنتلا یراق

 كيمو زی یب كن همهم نيشو یک نم ( كشم ) یکحروع

 لبصاح هداطخ تکلعونتخراددو نیح تبالورد هنا یاس با تی

 هدینت عارصم لرب ىع مطان هک اماف )ر دصوصخح هراتکلع لوا هکلب رولوا |
 ر دن وب دلوا ن دنیح تاقحمهاطخ و نخ یصیصخ هنیلفا نیح

 چ
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 EAS هةشاب رهآو امار دە رنیلقانیح

 ناق ندنروب هسنلوا ماعشتسا یصلاخ كکشم نالوا لصاح « دنرابد نیح تح
 هد دنه ءارو هدیقرش ۱ EE ناعما جد قسالعاو رولک |

 روغ هسلوا هاشداپ اکا مکر هردنکلمرو هشمرب هد هیلوط تاروم*یاصقا
 نلیصفتردحو رشم یس هراس لاوح او یضرعو لوط هدابفارغ> نف میکتنرارید

 (وهآ )ژرید نیص بودیا بیرعتبرعهدبا تعجارم هیامن ناهج ندیادارم
 زرد كيكه دیکر هنسانعم نارمج هلم كن هدودم ءاهو یم كن هدودم ترمه

 | وهآ نوچ صرح هینب (تدی) رعاش هیانعمیکیارولک هدهنسانعم بیغیخدمه
 | ءار نآتسوها ی و ر تعانقیارهجب *# كس نوعحه سفن ی زان هح

 46 هزاتشمرولب ی وتزونه ه دروآر طخ #۶
 قاشعلنقیاربهدروآطخ* قافآبوشآرب خوشنآدشوج (تبب )یمظنریم
 هدنلصا رد عقاو وید بوبورب راح عع ه دروار طح ه دیروعش كنهرف

 لا قص شفروک ز ونه ه دندنع ارعش نکلر دب رع طخ هکنوجر دیک

 بلر وح دعآ دی دب ) تبی)یمظنرمردشلواهیفر ۶ تفقح هنساتعم قس و

 *ور دوخ ریس ناوبح باراک # ولد طغت
 ارا طخزادوش (تس )یناعلاوبا

 هنسانعمشازوتک ( هدروارب ) مكت قلخ ق شع ناکراراهج * ورباراح
 ]| هبکرلا تاو دالاف قبس اکر د نیس تادارب هکنوجر دل وعم مسا
 ردردصم هنسانعم كمرونک هاب را هح لواوو هدودم رمه ( هدروآ )

 هک ور هداس نعل هب وب نالوازسي وت لک ید
 نالعوادرما نعد ورەداس ناب مو یر ساک تقی لک (

 د وب م هکناز * ف وسخ تفخ تسأارح یناذر دب ی سس

 رخآسنحویراع ندشومن هداس هکنوحردیسراف ید ور هداس * لکو یدو |

 هلق رط هراع ساو ردلهعتسم هدنلاثماو ه دش اه هنسانعم یل اخ ندنطالتخا

 مظنهنرک(تیی) یناعل وب ررید هد هرثنو مظن نایلوا ینارببعتو تاحال طصا
 لد هداس هداس یظن دب وک شیوخ یلقوعحه * حالطصادشابنا رتاحول هداس

 [[ (ت») یہ ظنرم یدک هدنلوا تیب كن هعطق یی دی یمرکب وید زون (ور)
 ۱ ND توکهنوخ بمرغل د ارالد * ور هداسره ناهحرد دشاب |

 ظفح اف زاملوا لابعتسا هدناناردفصو صوصخح هروک ذ ور هداس ظفلو لکت

 ٩ نرو دلوا مذآش کمدرم نروترا ناج !رفناج
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 (تب ) یاعلاوا ربا او هقیقح ردبنکر فصو ( ازفناج )
 یانکلد تلصو نا ارعه مع یو * ناقشاع یارفناج تلعل نو یا
 هدب یعجوا لر هعطق یرکس زوتوایبد ناور (ناج)هکنوح ¥ ناقشاع

 یناونع كن هع طق یه هدلاح و هلا رنک از و یدک

 ود مدآ م در هکنوح ردییکرت فصو ( شکم زید یدک ا

 ےسا E لوا هعطق

 یدک هدنعسات تس كن هعسأت هعطد وند ردلوا شکم کتن ر دففحم ل اعاق

 4 یوکیدآ هلو ناناج گو
 ق وشعم عع هلبا هات نونو یر دخف كن هدودم نونو مج (ناناح)
 * ناحزارب با تی ها ناناح تدهاوخ ناجرک | (تس )یناعلاوبا بوبحو

 كن هدود۶ فاک ( یوک ) ار نانام ناد نأح هکن اجزا زب وخ دشابن
 تبوک ی ناج ما وجب اا ) :ینافاخ اب واو هلحم ییمع با ج ا و
 × لازمم مک اج دص مدقره رد مور نوربب رک | # مزاس یکی لر

 باک رک هرکه دف سلم نی *

 لبا نونو یف كيمو یمط كوجو ینوکس كنونو یف كن ءربه (نما)
 ۴ تفکحشر نما یکی یداشب ( تیب ) یس و درف مو سلحم عم
 هلبا لسوت فلا هد هایم ( مرک ام رک ) تفرک هژاهز یک هاشنهش
 هد هساا معا یسب وغل یانضعم ردق هنر دشلوا حالطصا هد لڪ شعتزق

 یدک هدنح رش یرمخا تدب كن هعطق علا رک وبدر اح نعم مرکه کنوج

 یر ادر شوک تقلا مرک یدلوا #

 كن هبجمءاخ (یوخ ) ردرهظا یسب وغلو یسبحالطصا یانعم (تفلا مرک)
 قرع یر مار ام ءاو لوهحواوو یس هلاما مضلاو ملا نیب

 هی وخ یراس دوخأ « هر هراس یب وخ طلا ناحره نوعا ت ا ر هنزو نکل یک

 هک رایتخا كب خد لازردساا,لمسر 9 .ردمزالقیىطت
 یسانعملصا هکنوجردرک :اهج متسرردپ مان هلبصتت كز هدودم جم ی از (لازر

 هدلاحینیدلوا قآ یی رکو یاق ندنسانا روب رم لاز ردکعد هدروطاسرب

 ر دناولهد روهشم هدناربا ( متسر ) یدنلوا ررجسل وید لاز ندشغیدغعوط

 هاش یدو تلود لاج ( تس ) یر سعردلصفم یکلروالد هد همانهش

 همان یساباپ همسر هکنوح#لاز متسر رازه یناطماحر اره × تسه راک
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 از رارید ناتساد لاز لدا یماباب ید هلاز یکی راک دید لاذ متر
 رد هدعاقیطاتسا كنس هملک نا هدننسب نیلبع هدیسراف

 6 یومود مهو یوم مار ونید هب وللاتصربق م
 1 "نمه هزمآ هکنوج ر دکره ( یوم هرم آ 9

 یک هته س ؟ هدنتس , یصتلا كن ز هسعطق ی ؛ا نوا هلبا هيمسر ءاه

 سام له یکی وا هاشم رم دا مکن هنس انعم شعرا

 یدک هدنیب یکیا كن هعطق یجنااوبد لبق (یوم) دم دلا دعاوق ف
 8 Far DE دوب روشکت ةهر ھ هاش هرکا ( تب ) قیقد

 یدک هدناوا تدب كن هعطق یزوفط نواوبد یکیاود هکنوج هلثء(یومود)
 هک راوسهش یجب العا كپ هدنحمارلردنج ال

 تکرح هنارلد هدنرزوا بونب هلآ هلاکو هلنوکس كن اه ( راوسهش )
a146 بل ) |  SE3 هات کمک كلي  

 ردنفح ندهاش (هش ) هکنوج # بارخ مع دنکیم تساخزرط راوسهش
 یدک دنرشع ینا تب كن هعطق یرب قرق وید شب (راوس)

 Ba < یوخ دنت O ترم تیام لوا نسوت #

 ترس هليا نونو یت كنبسو ینوکس كواوو یف كن هیقوف ها (نسوت)
E,دشوت تسدب تلود نسوت ناذع (تس) نالسهجاوخ هنسانعم تار  

 r د اک ندنکلشکرس # شن ارم دوسح عرب س وخماکب * مار

 کس یرکی وید دیدحوربت یععدنت هکنوچ هلثم (یوض دنن) ردیاهراعتسا

 O E عج یوخ یدک هدنعسات تیب كن هعطق
 نال وص مه خد ناکوج تی رج شارکآیوا

 یا هليا هیسراف فاو یتوکس كلواوو یف كن دیسرافمج ( ناکوج)

 هد هنس هرطسوکو لبط یتح هنسانعم تب رجیرکا جواره لوا) رد هیانعم

 هکنوج رارروا بوط هدنادیم هلکنا هکجاغارب یرکا یشابفورعم ین زن
 مداره ارانب وا رایدنجو روشحالس تباغ ردنو وا فراعتم ناکوح یوک

 || ردلعتسم ید هدیسراف ردناکوج برعم هلبصقف هاداص ( نالوص)) مهدی
 دنزات ما هدر ک تب نادیم یوک ل درس نم ( تب )یناعااوبا
 دیا حاصفا هدینا عارصم میکخ هتن * یکی عاناج فلز نابوصا

 د( یوکی د هپوط یغیدنوط بوت هلکنارایدنج
 ٭ یوک#
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 اضوضخ روکذم نم بهتر و ی تن هدودمیرات شا قوک )
 5 رماح مما ندنظ ها نتینکی جده مو ناطاغو رودە لک ینعبو

 + محسه د نکنات ن نک” ےھف (هعطق) یدعس مج .هیانعمیکیا رولوا یکر

 یی فرم دز * ناب تدارا نادیم توس * یوح ملکتزا عبط

 وکر فح وطنانل هوو ناک و ح لوا هب ناطوص كسب رروص (تب)یدهاش
 ¥ مده دعب نالکوب «دیجخ شارکایدلوا %3 ناطاغ

 ردبظل ند هلا هم ءاخ یرد ص۰ ردلوعف«مسا هدسر نزول (هدیج)

 (هدیهب )»دی هویمر هتشکل اهن* هدیجن دقعطاوترم یوش(تب )یمظنربم
 رد بطفل ندع: یردص هر دلوعفم مساهلبرا هرسکك نتتدود# نیتسراف محو ءاب

 < یون یون شلوا تاقتاقو انود هنسن تاق یکیا $
 تسكن هعطخیزوقط نواوبد یکباود هکنوح هنسانعم تاق یکیا ( اتود )
 یدسکه دسضحرش قلا تسكن دعطقیهگنا وید تاق ( ات ) یدک دنلوا
 اد ءاو یعص كن هدو د« ةبقوف ءاتوت هکنوج هنسات "هم تاقتاق (یوتیوت)

 یک یرلناق دغاکو مفلْشو ناغوصو هجالاو هقوح کا هاتف تو

 ٭ باوجرضاح یه عبط كزانولب رشم ی چا خوش #۴
 ۱ برش هدا کی هی ھارا ھم ءاخو یعص كن ەدودم همج»نیش ( خوش )

 زان خوش میکتن راک رطاشو یوک فیطاو باوج رضاحو عبط كزانو

 خوش یخ دمه یدک هدنلوا تبب كن هعطق یجب قرق وید لزوکو |
 رولک «دعارصم وب مک تن رولک هد هنساضعم ساپو رکو ر

 *یوشو تسش ردق» هقییو نیکخوشواساپولریک
 هنکرل تاودالاین ساکردتسن تادانمک هکنوحردب وسنمیسا (نیکخوش)

 كج هلکو یوشو تش هد ول ) هی )ردهنسانعم قمعیت ) یوشتسش))

 ندرماهلیا یصام یرب ره ند هلک و اون ییصاحیوکتنکو یوجسج دن ییا
 ای دی زوتوا یردص هردیضام تسش هکنوج رد ردصم ةغلاص بڪرم

 هدر ول زه تا , یو عقم سارد رھا ) یوش) یدک هدنسماخ تس كن هعطق

 هدنسداس تاد كن » مساح 4 عو ردضام ( تفك )ردطفل هد وش نک

 ( یوح )می نئسح یدصهردیضام هل كيج (تسح) یدک
 ۳ هکردقن رلنوب هل و ید هدنعباس تدب كن هعطقییرب ك

 کامافردپا هدافا هغلاص تیک دنع ردر دصممسا هد هسا هدننروصرماو
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 رد ردصم مسا بیرق هرانوب ید یظغل دشو دمآو یظفل دینشو تفکح
 مهفاف ردراو قرف هدنر هلام نڪل .

 د مه هتشکک رد هنسد شلوا میاضر دکتب ک

 )  ) ۶هدیب ع هنساتنعم عیاضو كتب هلبا مبمو یم كن هبسراف فک
 هتشکه کنوج ردبک رم لوعفم مسا ( هتشکک ) یک واب هدیاتفج هلاض

 میک هتن ر دل وعفم مسا ندنظل نش ڪڪ هلحف كن هسراف فاک

 یدک هدنسداس تدب كن هعطق ییا قرق یسهدحو ملکنم یضام ..

 یوجتسجردقم هرآ مه كيد قلوب نفر ۰"
 قلوپ رد ردصم هلبا ین وکس كنافو یف كنهدودم تح ءا ( نتفان)
 دپ اب هلملادنا هپ هدحوم ءا كن اف یتالمقتسم یک نادحو هدب رع هنسانعم

 (تب ) ننام رک دجا افنآ قبس دق ( یوجسح )ر ولڪ دنیا و
 شک یوش تش كلهتس# مشک یوسج یترفتس ۷۴

  #۴و شو روشادصو تبص هل. اافوغقشراق

 باوخزاو دش یروش (تس ) یدمشم"یارغ قل هشاقراقو اغوغییعع (روش)
 | یراضعم قاب# عدونخ هننف بش تسرق اب هک م دید ۴# عدوشک م رنج م لع

 نیغو هجم نیش ( بغش ) ی دسک هدنتمان تیب كن هعطق یعرکس یبرکب
 یهاکو رغو دان رفو ادصو ترص یعع هلا هدحوم ءأب و یر هەق کر ر ےکم

 هد هنسانعم بداوایح بخش جد مهراد بغشو روش بودیارک ذ یظفل یکیاوب

زك وند قلقشراق نکلردربسفت هدماتموب(اغوغ)ناغفاو ها دردزا
 کش 

 | لصالایف نکلردربسفت ید ( تبص ) ی دچک هدنسداس تیپ كن هعطق
 | روکذ م تبض لثم ( ادص) هتسانعم زاوآ ردعیاش خد هدیسرافزدبرع
 |اونی لد نا هدمآ شوت * ادص شو وسز مش کی هدیسر (تبی) یمظنربم

 دی یوکتنکو اص زوسو ببسآ نابزو بوشنآهنتف
 با هدحوم ءان و یعص كن هدود«همچنیشو یف كن هدودم ترمه (بوشآ)

 یکب وشآ لد رولواییکرت فصو ندنظُفل نتفشآ ینرمه اغوعو هند ییعع

 ربصدندرپ نانج# بوشآرهشو راکنبریش خوش نابلولنیکناغف (تیب ) طظفاح
 نیسو یف لنهدودم مرمه ( بسا ) ار امغب ناوخ ناکرت هک لدزا

 ۱ دندازآوح (تب)یناقاخنامسخو نانزیعع هلباهدحوم ءایویرمسک ك دود |

 ٭ ناشیورد #*
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 ینبناهج بابساب نان اطلس دنجاتح هچ * یرابنارکببسآز ناشیورد
 ر دبسأو ید ( ناز )ر واک هد هنساتعم تفلکو هم دصو تفا یرمه

 افنآ قبس دق ( یوکتفک ) یدللق مسفت هلیسح یع ویش هدبکو

 4 وبا ندنوب نړ زا هب كسرولب نسینادونرک
 یعجواوبد نس (و) هکر لاتاودالا فقس ام ڪردطرش تادا (رک)
 یر دصم ر دطاح درمم عراض« ( یناد) یدک« دنسنا تدب كن هعطق

 تب كن هعطق یا یا یس ه دحو ےلکتم سفن مکن ر دیظفل نتسناد
 (زا) یدک دنسداس تس كن دعطق یا وید وبا )4 ( یدک« دنسداس

 یدک هدنعبار ٽن ك دشلار هعطق ود وب (نا)تاودالاق قس اک نمنع

 * وکب هلی وس ر و امرف مرلکا مسانش ی ¥

 ماکتم عراضم ( مسانش ) هکر ملا تاودالا ف قبس اکر دا اح تادا ( ی )
 (امرف ) یدیک ه دنثلا تدب كن هعطق یجشب نوا یر دصم ر د هدحو
 رد صا (یوکب)یدعگ ۰ دات تب كن هعطقیعتلا للا یر دصمر د ما

 هدحوم ءاب یکم دنلوا یدک ه دنسداس تس كن هعطق یش! للا یر دصم
 هلبا لالهتسا تعارب *هماخ یمظن "همان ءادتبا رب سم مظان ( هتکن) زر د هلص

 صلخت هلبسح نسح ینیدلوا عطقرخآیخ د ه دم اقموب یک یتیدل ارغط
 هرد هللف یدلنا اضماو مه هلناز یرز كلک یی الامححرفد

 ٭ مع تاحالطصا رد ی وثم #

 ردیونشم پارس یس هجابید كباکو بالثم هتوط هیفاق کیا هک ت دب ره (یونثم)
 قوج یخد هدنوب هلببسح ینیدلوا هلب وب ر دیونشم هرخآ ىلا د هرکصندنوب
 تداع یکم با ماتحلا یکسم هلبا یون نی رااونماقم لها یدمهردراو تحالم

 هةل وا ینعمرب هداونماقم هلد باحاو هلاک ل هاد هموظنموب یکی راکدتیا
 | تاودالاف قبس ام ڪڪ یف قعع (ر د ) هر د هللف یدلبا مامن هلبا یونثم
 زید هغمشلصهدتخا حال طصاردیءج لحالطصا (تاحالطصا ) بکرا

 لصاین نوکیال نکل نیعمنعم ىف ظفللا لامعتسا لع موق قافتا ه دحالطصا
 یتعم لصاح ) یدک هدنربخا تیب كن هسماخ هعطق (مجم) كل ذك عضولا

 تاراعتسا هکنوسلوا مولعم (دیهم )ر دیونثم هدنفح مع تاحالطصا
 ییعمرب هسانلاهقشاب ندیلصا یانعم هک تاردانلاثعا بورمضو تاحالطصاو
 مولعم ند هلک بيڪ ر ج د یناثیانعم نالوا د وصتمو بونلوا دصق
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 نیر دق یمن كتنابب نانب و یمضه كنس هموظنم "هلصوح هلبا یونشم
 كماظت بارا راس هکیدلق رابتعارپ راک دابرپ هلدلها ةماعو باخعنا

 هرد یلاعت هللفر دل ڪک د عومسم ندنرب

 3 نآتمحر ؛یراب ناج بت اک ۱

 همافرشین اد:کالعولح قحییععب یکم لهدحوم ء (نابناک)

 ردرنشت ( ب نممحر "یراب )ر دکعد یس زا ناج یسسبکحرت یاثعم
 «یناعم هلبا هیلصا "یناعم « دناحالطصاوب هککنوساوا مولعم ( هینت)

 مهفاف ر 3 هظوحم تیسا م ه دئنایم ه دوصقم

 + باک راس هنس اعر ف و

 ناطلسیعع با توکس كومو یرسکخ كن همه ( باک مراح ونعس)

 یعدردی هکر یانعم صبا همانترش ین اذ ڪک تایم لضفا هبلع انا

 ینوکس كناحو یه كن همش نیش هنش هکنوچر دکعد یسهنعش كباک
 هظفاح ندر و رشیک# دوخاد یرهش هللا هیسر ءاهو یعق كنونو

 تیما (تس) هک هلل|یضر لع تفنمردیماح ان الوم هنساتعم ی دیا

 ه دی و ( هتکن ) یدک ه د هعطق یبزومط نوا لثم هنسانعم یی درد

 یدلبا ادتبا اکربت هلیعسا مالسلا هيلع ماعرف هدعب و یعما كن یلاعت قح

 1 لا دو مینا ذنک ندلع ینعع هلی رسک كن هدحوم ءاي (ضخیت)

 5 اط هکنرب ندنصاوخ داع یرانر طح یلاعدقح هک ن طاب

 ترضح» یاستو هنا قح مکن یدلقز ارفرمس هرزوا یلاثعاو ِ هلکنا
 هلرعف كمال ندلیدروی (.الع اندل نم هانلعو )هدنقح مالساا هیلعرضخ

 روا هد نان تاب آر ضش بآ تان وب ردنوصغت دلوا تابت كنرزبس

 | لیذل لب وطن ظان)ندلجنا یتیدلوا فوقوم هعاعس هکاب بویلوا

 ۳ < ندل اداری

 رضخ یسیکز یان ارض برد تن هدکرت دزن ه دیسراف دنعییعع

 دلنندیضخ اکا یدیاناکل مایل یبسا
OT AOE: 

 Eo, a هع طق یعْسب ی را ( نکا )

 ۰ DE ناج دقنوت م دقمراثن ر هب # فجلا ةنعشاب تا



{ito} ل سس تستر سسسسسس ee 
 یدک هدنناونع كن ههطقیمچ وایمرکب یناب زدیسراف یخد (ربزا )یدک
 نوصن هدن احالطصا (نابم )رد هیانعموب ید هدتفانکدان ( لاوس )
 میکسر دي م ڪا ی نب دلوا « دحالطصا كنوشو باوج ) یدروتک

 هل کم هپ هیوغل “ین اعم هلیس هن رق هلباقم هبیونشم وب را هقباس عطق
 م دزاب نعم لصاح نس هڪ هکر د هلم جد یالطصا صءب انایحا ن کیا

 یدیا راشمروب ځی رصت هد هحاسد وید # مدزاب انعر هن هرز وا ح الطصا

 زوتواو ويد راک افج شکر فاک هددنرشاع تبب كن هعطق یییزوتوا الثم
 یدک ويده دعو نالب شو کرخ باوخ «دنلوا تبب كن هعطق رب
 تس كن هساخ هعطق حد دلک د نخ یی دلوا ن دناحالطصا لرلنوپ

 ندنوب ردعقاو تاتو چ هشاالبو رکدفرود شلوا حالطصا هدنعبار

 لمأتفروللوا ه دل اځ دا هح الطصا نکدا هسل وا تب انع هقشاب

 € كد نادزپ یاس ر دهاش داپ
 هما نرس ف اک هفلح و « اش د اپ ینعع هلی رسک كن همه ( نادزب یاس )

 س هکلوک ی رکن یسییکزت یانعم یک یراک دب د هللا لظ ډیر مک

 هیاس یدک هدنلوا تیب كت لوا ةع طق وید یرکت نادزپ هکن وج زدکعد
 یدک« دنسان تدب كنهعطق ی در د قرق ولد کلو ک 2

 + كعد ناويد شا هدادراب * ۱

 هدادراب م درم راکرهبز * هداهنرمسفاشرسرب و تسنسدن (تبب) یناعلاوپا

 یرکیوید ناویدر اب هکنوچر دکعد ی دری و ناوید یسییکر یانعم
 یسیضام ر دلوعتممسا ( ه داد) یدک ه دنحرش یلوا تب كن هعطقیمرب

 هدیکرتو هدیسرافردس رع (نا اوید) یدک ه دنعبار كدب كن هروبنم هعطق

 بحاومو ااطع ل دب و ځا صم تور كنارزوو راهاشداپر دعباش ید
 ازهش راعشا هغوج و هنس انی راف د ةو رع یی ھار دل یرلک دا
 لقن هلپ وش ه دنس هیعس دج و یروعش هدکنهرف ر ولک هد هنس انعم

 ,دکدروک نیراع احا هتنطش كتلود ناکرا ل داع ناو رشونهکردبا
 ناطیشیعع وید عج نا وید هکنوجردکع دردرلناط شرلن وب یدرویپ نا ویدا ا
 یی رعنالوا ما نکا یهتنایدلو ا بلاغ ع هدعاعجا لحر دم هدعت

 تاغللاف ةراهمینداهلنمیلع ینخالاکهد هسیا نک عج هکردقن ردینیدلوا
 لأم دشیدون یزورولزور #۴
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 نوک رت تیاهنرارید یکن قزر یکی لب هدیکرت دیدج قرز دیدج مول هدیبع

 زور نونک * وروک تفر یْنیپ رجزارک ( تیب ) یباظن حش زرد لی هنیرب

 ییکیا ولد نوک( زور) هکنوح یروعش كنهرفیف اذک# ون "یزرو تسون

 یمکیا كن هعطق ی دی قرق وید یکی (ون )ی دک ه دنعباس تدب كن هعطق
 یدعک هدنعبار تیب كن یل وا ٌهعطق وید قزر ( یزور ) یدعک هدنتد

 هک لازباللوار دیاناسحا کقزر #۴

 ر دیا ناسحا عطقنیال یکةزر یلاعتقح یرافدا مو(ین"یزورووئزور)) نعد
 || ترابع ندال اعت قح هکر دق هن لازیال هجریدقتو ردشلوا حال ط صا هدنسانعم

 || نالوا دوحوم « دزم دنع نگ رده ه د هتموهفم عطنال هد هسیا

 ندعسان ړق هک اماق ردعقاو ظفلوت نالوا هنسانعم نس هنعضوموت هد هست
 هد هسلآباطخ یعدتسع ظعل یکدزر ه د هجرتردق هنردجار یسلوا وهس

 لدشس هنو ک یکی مادام ارز راکللخ هر انعم هسلوا جد وت "یزور نکل

 مهفاف ةهجو لكل رولوا كيد ربو یکقزر « دنوڪوا ملاع قازر هتبلا
 96 نت تفه هفهکب اعڪاراب دید

 یدب تفه هکنوحر دکعد ن دب ید یسینب کری انعم هءانفرشین اذک

 ېد قرق وید ندب (نت) ی دک ه دنلوا تیب كن هعطق یز وقط نوا ويد
 | «دب دق مالک فه گ باحصا ( هناف) ی دک دنلوا تبب كن هعطق
 هنناور ر کار وک ذم وب هسا راو ف التخا هدنز د دع هکر دق هنر د روک ذم

 راز دیا كربت هل رل مار کا یدنلوا فالتخا ی د ه دنرااعساو هوا یب

 رلیضعب ورارید ه دن رق سوسرط رابضعب رلیدتبا فالتخا یخد هدنرلماقمو |
 تاععا زاربد نت تفه هنعمار دراو هرافمرب یخد ه دزاریشررید هدرخآ عطوم

 لصاو «دلحملوا بو دیا هاکن دابع یا ظفاح هجاوخویدر دماقم فهک

 هر قوچرب شیطان حر دروهشسم۰ دننایم رابناریاویدر دشاواتمارک بتر

 هدنسا صو ناتسلانالوازمسار طم نکلی دیاراشمروس ويد مدلناتراب ز

 هراغرب هدلح مقا و هد هفاسم تعاس شد هرهش هد هبحات مان تاست هبروا

 عطو اب قوج وید و یراغ كهك باكا را هسهک ہٹ ند هیضام لول,

 رهن هج هنغث دلوا وب هقشاب ندنو و ر درلشعا نیبعت فاقوا هر اهن فو

 هبرذرب هد هفاس تعاسرپ هل یی دلوا ال اح و ر دراو رلتم العو ران ارق

 یرهش «دعدق كسونابقد ید ه د هنسلاو رارید سوسفا هنسا هکردراو

 ۹ وب#
 ی
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 لالا هقیقح لعا لات هللاوردقوجیتق هدناءانب را هقیفخایفردعقاوویدوب
 ٩6 نسر نیرز فسوب ردشنکم ه »۷

 ود نوتلارز هکنوج ر دک د فس وب لا نوتا یسییکرت یانعم

 نونو هبسن هبنحخ ءا ی دیک هدنعب اس تنی كن هع طق یعکیا یر حب

 یدک هدنرمشع ی داملا تدب كن هعطقیجنرب قزق ید بیا (نسر)ردهدکوم

 هداهب و نسحروشکح مالسلا هيلع فسوبل ترضح هش هجو ( هغ )

 لو ناله ین دا بلق بر و لخ بم
 هلا عاعش لابح هلاع هحاس یخ د شک ی کیب دلوا لاج زادرپ

 RC ر دلح هد هن هشمو هشه نسر لاح هی ردنسالوا لالدزادناور

  هتفعو حالص ید میم بآ
 ( تیب ) یناعلاوپا ردهرهاظ تبسانم ردکعد ییوص م ص یسبک یانعم

 روهظ تقشع یسبعادوکد رک رم بآز * زونه مایا ل مک دنکت نسحز ھم
 ٭ لود شەرۇنىد یزبسرس یاد #

 هنب رسزازان *# موشوت كاخ هکورس یاویرسرسب (تس ) ظفاحهجاوخ
 هکن وج ردکعد شاب والشي یسیییکحرت یانعم # زادنا لاخ نیر هیاسو

 لشي ( بس )یدک هدنلوا تدب كن هعطق ید یرکب وید ساب (رس )
 رد هيدسل تادا هت ءاب یدک هدنسماخ تب كن هعطق ۳ قرق ولد

 ٭ زهوبم شلوا ههاعشش یسېع
 ییزومط نواویدیلا (شش) هکنوچ ردکعد یسع قلنآ لا یسییکرت یانعم
 هدنلوا تس كد هسهاخ هعطق هد یا ۱ هام ) یدک دنلوا تان كن هعط

 هش هحو (هع) هطیسلا تاودالاق قساکردنوحا رادقم هب سر اه يا

 هدلوص> نسدروص رد ندراا نالوا هدنس هایم یرارداهرل هويه هن اک

 صیصخ هيا تلا هک ام اف ردیبکم السلا امھپلع مب .RE ترصح

 ظفحاف ردنوحگ؛دلوا لصاح هدنرادعم یایلا هوم ىر ڪا یھجو

 + رب لوا ردهدنفرت سر شدپ
 || هدنلصا *رتشپ سر شیپ تزرع دوب *رتشدپ همهزا دیسر لب( تی) اه
 7 تام زود دو ۱ (شیپ))هنسانعم ی رب و نیدکو ار دییکرت فصو

 اك هع ط ا هدلاح یییدلوا یکر فصو (سر) یدک هدنلوا تس

 ردعوم ا یوغل هدعارصموب لوصاس یدک هدنسباس تب
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 ۱ . بداو مرش ی مان رای دید و

 اا یبرب قرق وید ققتوا ( مرش ) ةبكرلا تاودالایف قبساکر دفن تادا (یب)
 زدم عج ( ماجا ( مول عم ( بدا )یدک هدلوا تبب كتر هعطد

 € برع نوتاخ هبالع بک
 ری رګ ےظانرارید ید تاماکنوناخ هلب رسک فاضالاب كنون (برع نوناخ)
 هرد هل ی دلبا هیبت هنی راک لی هناک بودیا ماعا بدأت لزوک هز

 هل ناعسآ ی نعل هساک ن رز خرج

 مراجخ رج هدیروعش كنهرف نکل وكى عي نامسآ یععا( هساک ن رز خرج )

 ۱ ۴ یانعم هکنوح ردهدایز تدسانمهدنو و ردعقاو ويد لوک یم درد ید

 خرح ) هکشوجر دکعد كلذ ول هس اڪ نوتلا یسییکر
 ۱1| وبد کالف 6

 تاب كنیونثموپ ( نیرز ) یدک هدنربخا تیب كن هعطق ییزوتط نوا
TESیدک هدنمباس تس كن هعباس هعطق ود قا: 7 هساک ) یدع  

 4 ناشف شنآمززرادشنک مه

 ر دکعد مزمز یعجاصش ڏ یسدبگرت یانعم یروعش ت كنهرف یف اذک

 ناشقا (ناشف)فورعم (شنا) ردوي قورعم هد رک هکم مرمر هکنوح

 قرق ندناشفا یردصهردففح لعافمسا دوخاب رضاحرما فح ندنظفل
 | نایلاع هاکهجوت شنکهلاک (دغناخ) یدک هدنرشاع تدب كنهعطقیفکیا

 نالوا رداص ن دنماشم نکا دراب یعبط كمزهز نکل ررکب همزمز هدقلوا
 ردراو ییعنص دادصالا عج ه دن ول هیشاوا رطن ناعما هحربدعتول ر دنرارح

 نال اکرولی هلوا هش هجو یسلوا عقاو هدهراح ۍضارا یخد مزمز نکل
 ع راککنز هاش كير یدلوا نا

 ۳ همانفرش ین اذک ی هابسو تلطییعع (راکنز هاش كنر)

 قرق ود هنو ڪ كنر ۾ :وحردکعد و یکنر كنهاشداب , كنتکلم جز

 وید کلم رایج ز رابکنز موانئ بچ هاما تد ين هعطق یمرب

 یکی لند هی یشبح ءاسیس یک هکنوچرزب بمان هدیروعش كنهرف

 ۳ یدلوا یهف» هدنحرش قبب یعچوا كن هعطق یر کس یمرکب
 ۱ دیک هدنحرشیلواتبب كنهعطق یر مرکب وید ترک لحشو تیعجیاح

 ۴ ۳ + رابدور شمرونید دنبراکوص و
 1 رهن نعع ینا )باراک عع لوا )رد هیانعم جوا هلا لاد نوکس (رابدور)



(44% 

 هک ot یف وص هشه عطةنيال ثل ات ) همانفرش ین اذک

 یدک اشنا ( را ) هنس انعم قاعراو یاح هلعص كن هدودع ءار ( دور )

 4 :تونز از رد دشا دک
 (نيمز) نارماد یوس کح زە ( فلز ) هکنوح اّصدا همانفرش یناذک

 ی تاب لا هعطق ییعکیا ی رب ودر

 4 نیشنشوخ ناروط هدرب یکیدتسا ۴
 ء ورم هک اجره * وتو مو اخ نامدرمام ( تدب ) یدزب یشحو

 ر دکعد ی روتوا ش وخ رد. ڪڪر فصو هدنلصا # ام ناغاخ دوش

 ردففخ لعاف ےسا دوخا را ندنظفل نتسشن نیشن هکنوج
 4 لاس هاش لب نک شوخ هلبتحار#

 نوح دش داش * نات هاش یا تسق اشع لا تدق لخت( تب ) یکهد

 هکنوحردکیدیهاشداب لس یسدیکرتیانعم * دیدشسا ورد نینعیا لاس هاش

 یدک هدننمان تس كن هعطقیم درد نوا وید لب (لاس) هاشداپ نعم هاش

 هک لاح هلوا مکه نسن لوا غ رعربش 9
 ناغرهرش رک ۱ * تسوا روشک نیا نات رع هاکفلع ( تیب ) یماذظن م حج

 شوق هلا ید هدنکرت ردیدوس شوق نیمکت اسم # تسوارد یهاوح

 هدنعیار تیب كن هعطق یجدی زوتوا وید دوس ( رش ) هکنوچ رد یدوس

 ی دک هدنسداس تیب كن هعطق یا یمرکی وید شوق ( غ یم )یدک |
 + داب وید ار هدکد سا دیدش لب

 هما فرش یف اذک یکراصعا هديب رع هغرصاق هدي ررارد ید ( دادرک)

 * دان الود درکو رد مدق* داب دوج تشذکن تشد نازوح (تبب) مش

 یسکر یانعم زربد داب وید هد هئآ رکو پ تاغ هلق یط هراعتسا

 | ییز کس كن ه طق یعتلا قرق وید نج (وید ) هکتوجردکمد یب نج
 ید هدتیپ یب زکس كن همطقیهکیا یکی وید لب ( داب )ید هد

 هک دآ شوا هیاوهوب جج بکس #
 نورب هک جبکرم نآ هنرودشکرک (تسر) یماح جرو وهم( مج بکر )
 معو یخ كيج ج هکنوحمع نایلس : ییعع مچ هدعاعموب * مشح دنهزا دروآ

 رهک الاو رادناهح(تس)رعاشرونلو |قالطاهرادتقا تحاص ناطلسره هلبا
 ۶احهدقدلوارکذ ج هک هدرب ره نکل * داد نیبآو رسفاب ذوب ىج هی



 ترضحت دارم هنلوا رکذ یلاثماو یدو فصاو سدقلبو اوهو دابو تو
 # تس داب رب تفر ج تخترک ا(تبب )رعاشرولوامالسلاو هالصلا هيلع نايلس
 لاقناو ا تیکت دیو هناا و هلیاقم رک او * تیرو لاچ داد دادارم
 تچ ماجردنکس هنبآ(تبب) ظفاحرولوا نینرلاودردنکسادارم هنلوارکو

 یلاثماو بارشو ماجو هلابب رکاو # اراد الم لاوحا درادضرعوتریات# رکنب
 دهعز * مع ناورسخزا قنادرک (تدی)رعاش رولوا دیش دارم هنلوارکذ

 ٩6 باتفآرد نفس هدرلکوب زوس ۴# ججو ٌلاعصو نودیرف
 نسر کب همز * شیاعن رد شهام هک دهم نینح (تس) اظ ج

 ( نس ) هکت وح ردکعد هدشنک زوس یسیدیکرت یانعم * لباتفارد
 قبساو یف عع ( رد ) ی بک هدنتما" تبب كن هع طق یحرب زوو اود زوس

 یدسک هدنلوا,تب كن هساخ هعطق وید شنک ( باق ) تاودالاق

 ۰ ۰ ه بایاکی اون مرز ونک
 همانف رشیقاذکی کون هام هدرسراف لاللههدیب رع هنسانعمیآ یکی (رز ؟عشک)
 ويد یکی شک هکنوحیدیدردکعد یک نولا یسک ر ی انعم یروعش كنهرفو

 یدک دنعباش تی وید نوتلارزیدک هدنترب یب رک كز هع طق یسهکیا یجرکی

 هدماقموب نکل یدک هدنعبار تبب كن هعطق یک: ا قرقوید یآ یکی( ون ءام)
 یدک هدنتیب یجچوا كناهسءاخفم طقورد نریاهن.دارم (بایماک) ر درست
 باطح نوحا.نزو مک نامهردق وب یخحدم هدر عمو رمسفت هدلک وب كنو

 دچ نامس|تاقزوفط یدلوا فدص هن یدنلق
 قرع ردکعد فدصزوفط یسبنکرت یانعم كالفا هعست عب (فدص هی ))

 نیارهوک غابراج نیا ةویم * تشادن یکنرو ییآ مات مدیچو مدید (تبی)
OPTیا یکتا و یزوفطن واو دزو تظن هکنوح#  

 (ناعسا) ی دحا هدنحرش یناونع كن هعطقیم زوقط زوتوا یاب فدص
 ردرح ن د ریست هدماقم و ی رک هدنلوا تدب ك هسماح هءطق ود لوک

 ٩ نابهردرمهانع هسبا غاراح #۴

 یجب نکس زوتواوید هاب نی نمرب هدنااب ناهفصا ( ابراج ) خدمه
 رد روک ذم هدنا یسیبیکرت یانعم یدک هدنعب اس تیب كن هعطق

 * ردیدآرصانعےھ ناهشخا رج
 iw دبلاوم ج دیه هعد رارمصاسع یعع لا هزه دم ( ناعنسخ1)



 تار
 هعب را لوصفالثمرونلوا قالطا هدادضا هل هکلب رولک هد هتسانعم

 ردرعش» یا یتا عاصم مہ e طالخاو

 4 ر دیدادضا كنب رب یرب هکنوچ
 همهم نشو ینوکس كب هج ءاخو یعفكنهدودم تره نام

 فاا عجت ادا هني رخارد هنسانعم دصلصال ای هليا مجویرسکك ن هدودم

 هد هثلت دیلاومو هدهعبرارمصانع کل یداواهنسانعم ۱۳ قحالنولو

 یرونا مکح یک ن اکرم یدلوا لیعتسم ه دنماقم درفم هکلب یدلوا بلاغ

 ٭ تسر دب هن هکنانحر دام ر اح ٭ ناعشخ 1 دیلاوم دنزرف هسات ( هعطق )

 هلا هروصقم فلا # تسر ذک ان هسو هن و راح زات # تاقبداب هنامزریزک اب
 یانعمو یس الص ا یانعمهلبا هروص هیر س“ ررد ید ناحعْسحا ومحسحا

 ۱ بسناز# دندضرکد کک ع !ابط نوح(تابر)رید لر هد عج ییسرح الط ص

 ۹ ار بان اوا ناشورف نيد ناجشخا دنا هتفک
 نالوا هتساضعم ار بحاص (ناشورف نرد ) هکنوح همانفرشق اذ ڪک

 یی اص نرد ر دییکرفصو هدناصا شور نیدردیعج كشورف نرد
 لعاف مسا دوخابمضاح مما هلیمط كن اف شو رف هکذوج هنسام

 ا تیز دعطق ییرب زوتوا یرضاح یهن مک دتن ر دفق

 اوران دقن اد ها مک
 تسب یور هکر ز ناک * تسرهاظوعمه تنطاب لوبقیاپ (تبب ) ید آرتسا ||

 مولعم (دقن را هکنوحر د هلل وب جد یسدیکر یانعم * تساورا ودنزاوج

 یس اکردیقن تادا ( )یدک هدندب ییدرکس كن لوا هعطد ويد خار (اور)

 رانج یابر د هنسن یعدق كي ¥ تاودالاق

 لرهعط یجندب ییرکب ویدقانایاپ هکنوحر دکعدیناناراتح <یسبیکت ین

 | هلب را ەق كن هدودم نونو كن هسراف مح (رانح) یدع ؟ هد شیآز بدن

 بواوا ادیب شنآرپ ندو دنک همانا رو رهراشب قوج هکر دحاغارب یورعم

 دڳ رایتخاتسافیدلوا هدروخلاس 9 راتیردق هتسیعاشا

 (تبب)ظفاح هجاوخ شروکرع قوجو رب و نسم ییعم(هدروخ لاس) |
 ۱ نامهدرب تسنناید شوخ مت هک * دينكم فد هدروخلاسیع نهک مع

 ردکعدیهب لبن یسیکر قاتم یروعش لنهرف اذنک # تف
 تیپ كن هال ات هسعطق یر دصمر دل وعفع مسا (م دروخ ) هکنوج
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 لیلقییعء هدرخ لاس نسواو هرکصاد هم ءاخ هک اماق یدک هدنرشاع

 قبس امک قافواو لیلق نعم (درخ) هکنوج باشو نسلا

 # ندز وناز هکشیا میظعت ی دنید +
 *دنزوناز دیهان ناف رح * دنزولهب دشروخ یخارص (تبب)یروهظ

 یب دی یرکب وید زید ( وناز ) هکنوچ ردکید قمروازید یسیییکرت یانعم
 هدنعلاس تاب كنەعطق ى ردود مروا (ندز)یدکهدنعبا ارتس كنفعطق

 ډک ندیانعط هقلخ یدلوازادنا كوا یدعک

 یعرب قرقوپد قوا (كوا ) هکنوخ ر دکعد ییا تو یک جر ی
 یجتلایبرکب قر و یب ( زادنا) یدک هدنرشاعتیپ كن هعطق

 یدیک هدیتس : یجشزکس كندعطو

 کمال بآلاقاو تاو د

 بابرا ؟تسمزا یخ نیا × مالل یبا ا بارم راک دنکیم (تدی) بئاص

 فورعم (بآ یکی * تساشورتلود

  (3 )هدنعبار تدب كن هم ظقیم .دردقرقوردماکلی رخ ا د )ردن تادا

 ډک مان هدنس تلود وت یوجر د بآ # یدک
 یاضعم دم اخری اد هتسانعم« تکا كنس لاعروماو عملا یف اذک
 عفعم (رد ) فورعم ( بآ ) هکنوج ر دکعدوص هدکغامرایسیکرت
 یدک ه دنساخ تب كن هعبار هع طق ود قمرا (یوح) تاودالای قبس

 یدک « دنتب یصکیا كن هءطق یی وا ود نس (وت)
  #۴هک دنکًایرب ر دیا ناسحا هلفطا 3
1 

 بسا لع نم ) هکنوچر دکل اهرزوا قانا یسییبکحوت یانعم

 یدک هدنعب ار تیب كن هعطقیحندی یبرکیویدقال (اپ ) ديکرلتاودالا |
1! EE RE (دنک) یھچج وا للا ویدرابا 

۳ َ  دنک ادیب كعد رابا راکشا 6 ۱ 
 هدنیپ یجج وا كنهعطق یکتلازوتوا ویدراکشآو رهاظ نعم (ادسس)ل هکنوح | 7

E ويش دیکرتر دسراف یجد (راکش ۲ ) یدک افن 1 ( نکس ) یدک 

 یدنلفرج ندربسفت هلبسح 0

 تسب هفرطر دکعد یدروک ناف + ۷

 ینسییکرت یانعم هکن وج ر دکعد ی دلغاب دیدج لامو هصحو عفنو هداف
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Te 
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Nin نا hiss: air 
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 یحلاوب و هفحو لر لح لامو هصحو هدیافو عن ییعع هژبعص كناط (هفرطر)

 یدک هدنسداس تدب كن هعطق یجشزوقط وید ی دلغا ( تسب )

 تسن كی قفاومرا ی دمه #۶
 نواویدر (كي ) هکنوح ردکعد یدروتوارب یسیکوتیانعم همانفرشیناذک |آ

 گام لنهعطق یحشزومط (تسدن) یدک دناوا تيب كنهعطق یجنزوط

 + نیب هانوکنالوا شاکی كپ یرکف 9 یدک هدنبار
 سکر نوچ هک # نیبهنوک مشچ اداب دنکرب تتماف دهعب (تب) یدنلاک
 یجیروک فصف دالبکر فصو «دنلصا * درادم داشعر وو سرب رظن

 لر هدو دم هیقوف ءانو نک كنهدودع فا )ات وک) هکدوج هلسانعم

 یيڪر فص و ( نیب ) هنسانم ریص و هصق هليا اه راه ظاو یف

 یدعل ٠ دنلوا تدب كن اهعطق ی دب نوا قر هلوا

 + نیمرلک رارید هنیربب تروشم##*
 دنرادییمراکره درد (تبب ) قصارولک هد هنسانعم ترشع موم دمه

 ردکعدناکموللک یسسیک ریانعم * دا هماحهدرک را هداب نا اربب# سکر کش

 تب كن هعطمقیحیآیمرکی وید رپ ( ن نیمز ) )۷ (ک) هکنوح
 یدلوا ییکرتفصوریخ او ءدقتلادعب یدیالکنیمز للصا ید هدنعب ار

 < تش ذکر د بش كعد یدتک ن لیک

 کاوید هک (بش) هکتوح ز د یدنک هک یسکحژیانعم
 اه قیساکر دنبیحت تادا (رد)) یدک هدنسداس تب كت هعط

 كەچ ¿ نیشو یف كىەبچەلاذو ى ءط كنهسراف فاک (تش ذك ) هکرلا

 هنسانعم یدعگر دضام ندنظعل نیش دک هلا هقوف ءانو ۆك

 4 تنگ نزا بآیدعکن دنا شیا مه ۶

 تشذک# یربکتسد ارامو ناداپ یب یارد نسج ( تب ) نالس هحاوخ

 مت یسیییکرتیانعم * نز ییاپ و تسدیاپ هچ نالس ترسزا
 نسنمچ(زا) فورض (بآ ) هکسنوچ رد ویک یدک ندا
 افنآ قس دق ( تش ذ ڪک ) هنسانعم شاپ (رس ) تاودالاف یساک

 ٭ نایعردشملوا ولزکه تفکش لک
 رکدنشکشاهلک ± اهنعسرهع ره ل در د تنه دزاتسه (تبب)یراخ یس

 | هتف کش هکنوح ر دکعد لوک ش اچا یی یانعم »۴ اهنهد ۳
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 اج دن چ اتو كن هعطقی سد ۳9 دل وعع» مسا

 , نوت وه ردکهد یخ لکی نیک ر یان # دنا هتسب نونو داه رو

 9 + ناڪ“ نیا درادن هتردقو صا

| 

 :ےةناوسا HEE كنس 1 نم ن 1 (تب)قصا

 انا سدق )ی درک ۵ دب ىج بلا نوا كنه طق ی رکسقرق ورد تک

 () هکنوچ ر دحالطصا ید هدیکروید رتوط لمت زوسوب یسیدیکر یانعم
 تح هد رع هنسانعم لغو تل هلب راهظاكناهو یرمسک كن هیقوف هات
 ۱ د نادا نوا هکنوج ر دل ابقتسا ین (درادن) یکک ساساو

 ا ید نوا یردصمر دعراضم (دراد) کرا تاودالایف

 ه دنعبار تدب كن هثلات ةعطقوید وب ( نا ) یدک هدنسداس تل

 یدعک هدننسا تدب تكنهءطقیم رب زولوا ويد زوس ( لا

 [ . .. «نزتشکنآشباب نیزغا هرآ
 زاتتلرب دنز ثشکناهک دنحره مز (تس) فرع

 ۳ هکد ران زا هلان #

 ((رب ) هکنوجر دکعد روا قمراپ هرزو!یغ ادود یسبدیگکحرت یانعم # زاوآ
Th۶ | یترکی وید قادو د )بل ( هکرلا تاو دالاق قبس  

 20 | (تشکتا) رد همم نيش یدک م دنتس ی کیا كندعط یکدب

 ۳ (نز )یدک ٥ د.نعدار تس كن هعطق یجندب ی و یا

 ۱ دک هدنمیاس تس كن هعطقیغ رک

 3 < تسب كنسو تفر یدنلک | یدک

 ۱ (تفر ) هکنوح ر دکعد یدلغاب شاطو ی دک یسدبکحرت ى انعم

 وید شاط ( كنس ) یدک شاه تب عطف یهود یدک |
 یدک اقنآ (تش) یدک دنعسأت تب كن ەعطق ىج کا

 د( تسان تروصرونید شیارپ هست #
 اات تروصنردنچ تسب * وزرا نيجر کنروص شخ ر رب وص تشاد (تس) رعاش

 نون هکنوچر د ه دنومض+ یدلخ تروص هدیکرت * وزرا نیاتسب تروصو

 هک راکب دوآ بآ ید تروص شیا هسلوپ % ردا

 ۰ ۳۳ یا ترامپ |

7 7 

ag 
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 هدحوم ءا يڪ هدنلوا ( راکب )یدک هدنلوا تاب كن هعطق یزوّمط

 یدسکهدنسداس ترب كنهعطقینرب یمرکب وید شيا (راک )ردنوجا هیدعت

 ٩6 رارق ردکمرب و هشیا نخ شا
 هتسانعم ماعط (شا) هکنوج رد هنساضعم كعرمذب ماعط یسییکرت یانعم

 یدک هدنعباس تنی كن هعص۰ ی درد قرق یوعفم ع ءاردردصم (نتح)

 + رخو یوم رونید هشیا یالوق كب ۳

 ن ید نعورو یوم هداضموپ رولوا یالوق كیکچلبق ندربجخ هکنوج
 دکعد ریجن و لیق یسیپکر ی انعم زرد همگچ لیق ندغان هشیا یالوق هدیکرت

 (بخ) یدک ه دیبا كن هعطق یا وید لبق ( یوم ) هکنوچ
 ریسه هداس یباوالکوهزوس# ت .ریتزع سا
 یوملشوا لثم نونکا * دوب لکو هزوملثموا لثم یدان (تیب)یرونا میکح
 دمنج نیفینکر یاضم رد یدشود هرومأح شبا هدکر * تسارچنو

 یزکس كن دعطق یهچ »وا قرف ويد همرج (هزوم) هکن :وجردکید روماحو

 pT تس كن هرشاع هعطق ويد روماح ( لک ) ی دع هدنتد
 هک دایمردنوتلا هسنید نیکنر اخ #

 هکنوح ز دکع د یقارط ولکنر یسی کر یانعم هما فرش یف اذک

 وبد قاربط ( دلج و ی را ( نيڪنر )

 یدع ؟ هدنندپ یجنجوا كن هعط یمرب ارگ

 هک داد تسدردکعد یدرب و لاتصرف #۴

 سدتفا یی ادادتسد کارا وت سوپ تسد فد رشد (تس )رعاش

 ر دکعد یدریو لا یسیکرت یانعم # مدقرد خرح نیمز ناسب
 یدک هد عبار تدب كن هعطق ی دی یرکب ودلا (ITC هکنوح

 یدک هدنعبار تب كن هعطق یحرب یرححد ولد ی درو ( داد )

 + تشذکو هآ یرامد تصرفیدجک
 درک سدت فر ی شیپ RI زاد م رغیشحو نآ لفاغ(تدبر)رعاش

 (وهآ م کوچ دکید یدک نار سر انس کشا ذکوهآ تنکو
 ی دجسک(تش ڈ ذک ) یدیکه ددی یمکیا كن هعطق یحدی لیلا وید نار <

 6 تشدب كسردکعد نوسنکب ولقي
 | یکنب قرفوید كيوک ( كس ) هکنوح ردکعد هیهووا كيوک, یسبیکرت,یانعم
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 تادا هدحوم ءاب یهدنلوا ( تش دب ) یدک هدتنعباس تس كن هعطق

 یدک هدنرشاع تدب كن هعطو ی زوقط ود هووآ ) ےس )رد هر دعد

 هک تع سوح كب یاخ نادند تخ ۾
 هکنوح ر دکعد شاد یینیچ ر دیکر فصو هدنلصا هماتفرش یف اذک

 كن هعطق یجدب یرکحب وبد شید ( نادند ) فورعم ( تخم )

 هلبا هیت ءا و یخ كن هدودم همم ءاخ (یاخ ) یدک هدّنس یعکبا

 هنسانعم یعنیچ ردففح لعاف مسا دوخا یضاح یا ن دنظفل ن دساخ

 ۱ + تراک هيا لکشمشمرونید مه
 | هدنسداس تس كن هعطق یحنرب یم رکب ويد شبا (راک ) هکنوج
 ا دک ادات تب كن هعطق یصیا وید نق ( تعس) یی

 6 تفرکر سرب خر یدریا هبصنم
 كفاقو كنار ( قر )ر دکعد ی دن وط نامرف هرزوا شاد یسیییکرت یانعم
 هنسانعم یهاشداپ نامر هدهسلا هنس انعم یزابو طخردمن هلی مو یرا رعق

 مر لزارد میگو درد هک اضف(تیی)یناعلاویاردشلوا فرعه دننایم سراف لها

 قبس اک ىلع نعم ( رپ ) هدرک اق ارنسح تروص یاری # هدرک
 هدنلوا تبب كن هعطق ی دپ یرکب وید شاب (رس ) هیکرلا تاودالایف
 || یدک هدنسداس تبب كن هعطق یبزوقط وید یدنوط ( تفرک ) ی دیک

 ۱ 96 تفرکر ردکع دیدتبالوبق مه

 رب هک * یزور نتخوس مهاوخ ار ملعقلد نیا نم (تبب) ظفاح هجاوخ
 وراقوپ دوخاب یدنوطسکوکی سییکر تی انعم × یکی یماجب شناشو رفیم
 | هدنتیب یبنچوا كن هحطقیمنربزوتوا ویدسکوک رب ) هکنوچردکعد یدنوط

 ۱ افآ قس .دق ( تفرک))ردبا هدافاولع یتیدلوا هنسانعم لعرب و یدعک |

 i ٭ نارکرس ردنابلبا ناونعو رک #
 قبس سا ت شاپ نش) هکنوچ ر رکھو رفا یشاپ یسییکرف یانعم
 یدک هدنرشع یداح تیب كن هعطق یصتلا قرق وید رغآ ( نارک)

 ډک ناوخ نآرق روئید هلوزرعم د

 کان دشو دا لع تفورد تسنادیم (تد )نی دلادیعالضفلا د ومیناذک

 لرعلادعب یصانم لهازتک | ارز * هللا د مح هللا دمت, نا وخ نآرق هاش کعب
 اا روهشم یراق دلوا لوغشم هغموقوا نآرقو هغاق زان هدحالص تروص

 هک هلغلوا
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 یي وقوا نارق رديي ڪرت فصو هدناصا ردلث ول هغبطل شوخ هلغلوا |
 مک هت ردغفح لعاف مسا دوخاب رضاح ها ناوخ هکنوج هنسانعم

 یدک هدنسداس تیپ كن لوا ؛هعمطق قر هلوا رضاح صا

 ورنا ا
 +راکب دیا هنب راپ ج وقت هک ٭ راہب ونراب یا نکون ینز ( تیب ) یماظن خش
 یکی( ون ) مولعم ( زاب ) هکنوحردکءد یسود زا یک یسییکحت یانعم

 عیب د لصف یتعم(راهب) یدک هدنتیب یمکیآ کت هعطق یمندی ی رق وید
 هراکماکیا نس هغادلا روم د

 قریوق (مد) هکنوح ردکعد هيب قربوق یسیبیکرت یانعم همانفرش یف اذک

 ییرکی وید هيب (روخم ) ی دک هدنلوا تیب كن هعطق ییزومط یمرکی وید
 | هدنحرش قسح ءا سا (راکءاک ) ی دسک ۰ دناوا تیب كن هعطق یا ۱

 ردپاطخنذوم امت درر دقو ییخد هدرسفمو رقت هدماقعوب نکل یدک ۱ ۱
 6 درکراویدرب یور یدنیا تلرع ۳

 یور نصا ( تیب ) نصآ هجاوخ زرید جد دروآراوپ دب یور هدانمو ||
 یسییکرت یانعم # دروآ راوندب یور ناتب یوربا زور ٭ اع د بار دروآرب

 یجتد یرکب وید زوب ( یور ) هکثوج ر دکعد یدلبا هراوند یزو

 تاودالایف قبس اکر د هیدعت تادا ( رب ) ی دعک « دنلوا تب كن هعطق |

 یدکسدنرشع یداح تا كن ةعطو ىجا نوا ( راود ) هکرلا ۱

 ی دک هدنتیب ی نکس كن هعطق ییدی یر ڪک وید یدلیا ( درک )
 6 درکرادید یدلبا هراکشآ و ۱
 # درکراوبد یوس نیمززا مشحود (تبب) انهلزو فسوب زا یسودرفمیکح ۱

 لاد ( رادیدر) هکنوحرد هأب و ید یسنکرت یانعع# درکرادیدراوب د ر انهاز

 (درک )راکننآو رهاظنعع هلبا ارو ی حق كت هدودم هبنالادویرمسکک نت هدودع |

 «تسپراوبد نالوا قلی... آق بسدق
 تشد نارکیب نآ دش # تسر داد مهب هکر ج یافص هج ( تبب ) ینت اه

 (راوبد ) هکنوج ردکعدراوید قلبا یسییکو یانعم * تسیراوید|
 یدک هدنرشاع تیب كن هعطق یییزوفطوید قحا (تسپ ) افآ قبسدق

 ` هڳتسد نیز هرزوا بولساوب یی ۱

 تردا نفیراد* ناماسو رسیبارم تسد نیزوترک(تبب)) ظفاحهحاوخ



 ۹ ۱ ) ا یسک ر یانعم # ۴ مراد شسوشم فلز

 ۳ ا تاب کلن اا االف ید یر( یا ) یش اک رم ع
 ۳ د یدک هدضبار تیب كن هعطق یجندب یرکب ود لا (تس د )

 ۱ EE و و

 1 NE NER تس کل هعطق ی عج وا ودوا

 [|هدنسداشتس تیر طور لرد ندنکیردص» رد لعاف

 | سام هسک نابوط ین ییرب یساانو لصا و تخم دب (فلخا) یدک

 ۳ < فلع شوخرب نغیدلوپ ابا یب ۷ ردربسقت

 ۳ 7 E نیب رهش"ینوص(تدب )ظفاح هحاوخ

 ۳ ردزرج ندربسفف (اباح ی )رهاظیسییکرت یانعم*# فلع شوخ ناویح نآدا ||

 ۱ ید ۱ ؟هدنسداستبپ كن هعطق یجتلا نوویدزارتح یار دیفنادا یبهکنوج

 1 ۷ ا . ¥ نانعدش شاسدزهدانعمیدلوا $

 ی یر هدلا یدال اق یرابتخا لا ریس ون
 ا با( )و N یی یاس

 (دش ) ر داغر همه نیشافنآ قسامکح دی ییعع ( تسد )

 (نانع) یدک هدنحرش یبداس تاپ كن هعطق یعشب قرق ولد یدتک

 ۱ و ا ؛رظس ر هنس العم ۰ نڪزد هليا رسک

 کمد ش س اتافتلا :

 ويد نی ) لد ( هکنوچر دکید شتسوک کوکی سییکر ر یانع»
 زا نوت هلع لا ون (هدوخ ( یدک هد ی جوا لر هعط ۳ .دنوا

 e . كليا ض صا ضارعا مه ندناشفا نماد

 نا * دنانف ربلدزا نماد ناس هکیرادنپ هنات ( تب ) نالسدحااوخ

 یزرکلس ع كلا نعي قچچاص د لا یسییکر ی انڪم # .تفرکریلد نمادو دناشف

 فی هدا تن کن .هعطق یمدب قرق ود کا (نما در هکنوج ردکعد

 2 یدک. دنرشا تی كن عمق یه قرف وبد قجاص( ندناشفا و

 7 > ¥ نايلد ناهدایوک مناخ

A1 ای (ماخ) ا ا ا 1  

 اوبد یجب وس (اوک ا ا كن هعطق یدیقرفا[



 سر
 ظفحاو رد رفت ناربلد ناهد )ی دیسک هدنتمات تد کب هعطق یر زوتوا

 4 نابز شلوا لکزاقنم یخدمه ب
 كم ( راغنم ) هکنوجر دکعد یتروب لکی سییکرت یانعم سرلا عج اذک

 هنسانعم ناسلردمسفت (نابز )ر دیب رعییصا هنسانعمیروب شوق هلی رسک
 هدنتبب کیا كن هعطق یجندی یعرکب وید لد(نابز) وید زغا(ناهد)هکتوج
 داد تشپ شلک هنسانعم یدچاق یدک
 یرکب وید هقرا ( تشب ) هکنوجرا رید ی دری و هقرا ه دانعموب ید « دیکرت
 تبیان رکی ید درو (داد) یی مک فی همطق ید
 ٭ داهنوناز سبر د یدتیا تلرع## یدک هدنبار
 قس اک ف نعم (رد) هکنوح ردکعد یدوعزبد هئس هک یسیدنکرت یانعم

 [|هدنعبار تىپ كنەعطق ی روقط ركب ود هسک (سد ) ةبکرل اتاودالایف

 (داهن )یدک هدنبار تیب كن هعطقیم دی یمرکب ویدزید ( وناز) یدک
 یدک ه دنخا تب كن هعطق یغ دی نوا یعراضم مج ر دیض ام

 یربسفنردرسفم نامه هشدیهنولهپ وزا درک #
 4 نایعرولوا كمید یدتیا لتینآ # ردعارصمو
 (درک) هکنوج ر دکعد یدتیا شوب یتاب نعي یتسوکیآ ندنایسییکرتیانعم
 نمییعع (زا) یدک « دنتیب یجتزکس كن ههطقیج دب یمرکی وید یدلبا

 تبب ك هحطقیعللاویدوکیا (ولهپ ) تاودالاف یبساک ردُباغ مع (وا)
 یدک « دنلوا تبب كن هعطق یعقرق وید شوب (یهن )ی دک « دنئلات

 6 هدز ال اب هعاپ شلوارضاح
 كن المسواط هتخاس (تس) ورسخریمرولک هد دنسانعم شع انایمرد كناو
 دکعدیدرواوراقوب یکنا یسیکرتیانعم *راو سواط هدزال اب هحاپ» راهش

 كنەيسراف جو وكس كن دنا ىف ك نەدودم اب هجا )هکتوچ
 هعطق وند هح وب (YL) هتسانعمیس هجا راولشو كتا هلی ا دیر ءاهو حق

 كنهعطق یجقرق یردصمردلوعفدمسا (هدز) یدک هدناوا تییكنەيناث
 < ه دیار ےکلوا ہ دناشفارپ تسد یدک هدعباس تدب
 كني یبجندرد وراقوب ندنوب ینابب مکه تن ردکعد شمکلس لا یسیدکرث یانعم
 < رد >تجزو درد ندروخرام #* یدک هدنحرش

 ناهج عو شون رز ماجز ناور لعل(تس ) نالسهجاوخالضفلادیّومیف اذک



 هک 10

 نالب زی یانغ«یروخحهرام هحرهد ند سذ كلو نیز (روم)

 هدنعد اس كنهعطقیمرب یر ويد نالس ( رام) کوچ ردکید

 ی دیک هدنرشاع تنب كن هع طق یبنچ وا وید كم (ندروخ ) یدک
 رد همکچتعشم نافرورف مد

 یرکیویدسفن ) مد) هکنوجر دکید كمك ی اشا سفن ىسىكتى انعم

 یجج وا زوتوا وید اشا ( ورف) یدک هدنس یعنکیاكن هع طقیم + زوقط

 تد كنهع طد یک رفق ةر ود كنك( نتفر) یدک هدنتین ۳ 1م كن هعطد

 + راک زور شمروک هدیدناراب رک یدک هدب ا

 قرقوبددروق ( رک ) هکنوچردکمیددروق شمروکرو غب سی کون ی
 كن هحظق ی دب یی رک وندرومشت (نارا )یدک هدنعب استدب كن 0۷

 ردیظل ندید یر دصم هنسانعم شمروک (هدید ) یدک هدنتد ید

 ٩ رابتعا لا ندرلبش قوچ عی #*
 حاضیا کلا دوخا ر دنوحا حاصبا یل وا عارصم قحا عارصموب

 ردنسحا جد كعد نوجا هدافایسانعم براسملا قوبسء بویلوا نوعا

 هک ماب هانوک ندیا اشفا ینرس
 ردکعدولماط قلا نعب هصقیبسیکرت یانعم رولک هد هتسانعم تم نود

 یدک هدنحرمشیدب ی >حوا یرکن كنيونئموب وید هصق ( هاتوک ) هکنوچ <

 یدک لّ ییکیاكن هعط یجندرد قرق وید ماط (ماب )

 ¥ مان یبفع کم ه دیس ول نعم 9

 كروجینیب همدا هلي وب یخد هدکرتر دکعد شع روج یب یسییکر ی انعم

 هدنرشاع تیب كن هعطق ییزکس یرکی وید نیب (زفم) هککنوج رید
 شعروج هليا هل مهم نیسو یعط كنهدودم ةیسراف ءاب ( ه دیسوپ )یدک

 ر دیظفلندیسوپ یر دصم ر دلوعفم مسا دنسانعم
 هک دیشر یدلوا غم رادیب نده

 ود قن اوا (زادس ( هکنوج ر دکعد قنابوا یاب ىسيڪ رت یانعم

 افنآ قبس دق ( غم ) یدک دنت کیا كن هسماح هعطق

 د دیهح شعشچ كعد یدلاربخ ون

 7 ا ااا رخ یک ندیولطم( دیهجب شعشج)
 انابه ےیٹچ دیهج یم # تسادمار اہ رکم ی د اشزا ذصق ربم نم ناج

 ٭ تقو #



 ون یرلخاش هکزان و رس یرب ر دراو یعون چوا ردات فورعم |

۶ # 

 ر دکعد یداسواو یدرکس یزوکی سکرت یانعم #* تسادمآ رادید تقو

 تیب كن هعطق ی دی یکی وید زوک (ممشج)هکنوچرد هرهاظ تبسانم
 یخ كن هبسراف مج (دیهچ) ر داف رض همضم (نیش ) ی دچک« دنوا

 ر دیضام ن كتظْعل ن دیهج هلب رنک كن هدودع ءاهو
 هک ناشکنماد هلبا زان را روب

 یعدب قرقوبد كنا (نماد ) هکنوج ر دکعدرایهچ كنا یسبیکرتیانعم
 نوا « هدلاحیعب دلوایکرت فصو (شک) ی دیک هدنتیب یعکیاكن هعطق

 ر دعج تادا نونو فلا یک دنرخا "[ یدک دتر ؛ دی كن هعطق ی دی

 +« ناوزورس لزوکولبو نزوا ك ¥
 نآ نسحعابرد دوب رک# نانح غابرد هک دوبن ناورورس نانمنآ(تیب)رعاش

 و رس هکنوجر دکعد و رسی یدکی سییکرت یاسنعم * راب نوز وم تماق

 راومهابا رس شعب یرغوطیراخاش هکدازآ و رسیخد یرو )رولوا لیا
 ٍ رول اش شب ورغوط نکا یلصا هک یس ورس ىج د یربو) رولوا نوزوهو
 یدک هدنسم اخ تب كن هعبار هعطق وبد هنس انعم ی £ دک (ناور)

 + انو ر ر دکعد یکلمروک زوپ 3
 هجاوخ راد یکلمروکز وپ ٥ دیکر اک | هک هیدهیکی درب و ناک ك نوک وک عز
 * اغور ناحو لد مهنوا هجورد * | رهیش دیا رکاورهام نآ (تبب) نامل س
 تس كن هعطق یحدب یرکیودزوب ( ور) هکنوجردیکرت فصو «دنلصا

 كن دعطق ینزکسزوتوا ه دلاح ی دلواییکرت فصو ( اغ )یدک « دنلوا

 ٭ اشک هرهج ر دیداروصم م۳ 7 ی دچک ٥ دج یجترکس

 هرهجیرطرهربداب * نونکهکوشورف ساقنرتفد قرو (تبب) نالس هجاوخ
 هرهج هکنوج هنسانعم یهجآزوب ردیکرتفصو هدنلصا )دراد ییانکحک

 ر دففحم لعاف ےہ سا دوخ ا رض اح یا ( اد ک ) هحو عو یعع

 در کج مد زر ی نمازی هتن

 « رارقرپ ر دکعد یدلوا درشفاپ #
 یجندی ییرکب وید قانا ( اپ ) هکنوح ردکعدیدلقص قانا یسییکرتیانعم
 لیصاردیظفل ندرتشف هلی رسک ناف (درشف)) یدک هدنعبار تیبكنهعطق
 ی دک هدنعساتتبب كن هعطقیمْسب ق رقیوعقعمسا مکه تنیدیا ندرشفا
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 دوحوم هدرم دنع ارب یش مان ن ۹ دعقاو هلا هم نیش هدیروعشكنهرف

 رولوا هنسانعم شکوط عانا هجریدعتوب ردعقاو هليا هل م٥4 نیس ه دنس رسد

 یدک هدروبزم تیوبد شکوط هدرسفا مکه تن رولوا بسنا ندنکلوا
 ٭ راذتعاییعی یدتیا دروآ زاب

 زاب ییازتساندی وک کر ه * زابن دصاب د مدماژاب مور شی وکزا متنکتیی) یک

 ین هک زا ) هکنوح ردکعد رکھ ےک یاس دک ی دروآ
 زد درفم* يطا (د یدک دن رش یان تدب كن هعطق یجتلا یمرکب
 یدک هدنربخا تیب كن هعطق یصچوا یمرکب یس هدحو ماکنم ینصام مکه تت

 هک تنارذع عالمانراذتعا

 وحهیاب داب #رفسرهم زا كنلرذعوتزا دریذپ نوج (تب) یزی رهن بّاص
 (تبب)ردشعا ظذ فیطا یدنفا قاب یتوعضموب ٭ دنا هداد ترارقیب لاح |

 توعد 1 E ٭ هناد یم ی دزلکر څر لبا كنلرذع ناراره

 هکنوچ ر دکعد ر ذع لاپ وط یسییکرت یانعم# یر ویت هکنج هسنیا
 یدک هدنعبار تیب كنهعطقییرب قرق وید لاپوط ( كنل )

 ډک كندب دما روئید « دق دلراط كپ #۴

 هکد ی وکی هنس * منک ی ناهنپ هک مهاوهمدنچر هار هلان (تبب) ورسخرم
 (ذما )هکنوحردکعد Ee iE ۴ نکد اب رف م دعآ كنتنم

 وید راط (كنت ) ی دیک دناواتس كن هعطق یزوقط یرکی وید یدلک
 ردهیدعآتادا هدحوم ۲ ی دنلوایدکهدسب ینرکس كنهعطق یش نوا

 / هک مهب دمآرولنید هسرولب راط #۴

 تقمشمو .هصخو میت (مه) هکنوح ردکعد یدلکهتفشم یسیکر یانعم

Eهدنش دیفاق مم هدال | ا قر هلوا یسراف ن  iهب رب  

  مهفافرلواکم هد هسنلوا قینطد هنسانعم مهبرونید هرالوا شع راق

 هدنفح كاوا ی اح ید

 یتکدایمرکی وید ناکم ( ی اج ) Ree ه دنرب كنا یسیکرت یانعم

 دنافرهضواردفرظتاداهدحوم»اب که دنلوایدعک هدنعب ار تدب لنت هع ط

 ٠ دش هرتردکعد یدنلبطغ كب ¥ ةنکرلا تاودالاف قبساک

 ا هیمسر ءاه یک هدنرخآ هکنوح ر دکعد قن الو ین ی انعم

 n ی دنسک هدنلوا تس كن هعطق یعقرق ولد قدالو دش هربت
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 4 دش هربخ رید هسرشاش ینلقع ##
 ها هعسر ءاه ( هربخ ( هکنوح ردکعد یدلوا شع اش یسییکرت یاضعم

 مولعم ( دش ) رد هنساضعم رمخ نک «دنشلا تیب كن هعطق یرب یرکب

 « دورف دما یدشموب كپ یدیا درس
 اف قبس دق ( دمآ ) هکنوحر دکعد یدلکیغاشا یسکرت یانعم

 هنسانعم یعاشا هلىا لادو یر هع كن هدودم ءارو كناف ( دورف )

 4۶ دورف شبا ید هسرانرا لود
 هنساتعم وص فورم( بآ ) دکنوجردکعد یدیرا ییوصیسبیکریانعم

 همم یازو یس هثلث تاکرح كتاف ( دورف ) رداع ربع هججم نیش
 ندنوپ یک هت ر دیضام ندننتفل ن دوزف هلبا لادو یعص كن هدودع

 یدک هدنناونع كن هساخ هعطق یازف قشم

 6 ید هتسد دش یلکه وا برما
 يلا لیصمت كن هتسد هکنوح رد کعد یدلوا هتسد یسدیکحرت یانعم

 قبساکه نس انعم یدلوا (دش) یدک هدنحرش یربخا تدب لناهعطقیمب درد
 1 ید هتسدلک هنبدآ هرانممه 9

 خاشرب هکل لب وچ # زاس هشت دش هتسدلک ز نذّوم (تبب ) ینتاه
 ر دکعد یبوط لک ی سییکرت یاضم # زارط دش لک

 + دز هکس شمرونید هدقدلوا بلاعغ
 هب رض هد هثلت هنسلا ( هکس) هکنوح ردکعد یدروا هکس یسییکرت یانعم

 یدکهدنسماخ تس كن هعطق یشزوعط ود یدروا (دزر) ردلمعتسه هنساتعم

 * نایقاس فکزا دروخ مخفیم * نایقاچیقدقنرب هکسدزوج ( تیپ )یماج

 4 دس یوو ید هنسن بن وک
 شئادوب شنآ * میسانشن نر رسنو لبنس ناینضلک ام (تیب ) یلمآ بلاط
 وید زوب (یور ) هکنوحودکعد یزوبرب یسبیکرت یانعم * ام دس یور لک

 هاب و یسک كنس (دبس) یدک هدنلوا تب كن هعطق یادی یمرکب
 زد هنسانعم تس هکر هل هبي رعماد نکل نيمز ییعع هلبا لا دو یعق كن هسراف

 چ هلوا كاب ین یک ک ارس دوخ یدتید
 یجزوتوا وید ودنک( دوخ ) هکنوجردکعد هتشاب ودنکی سینیکرت یانعم

 ردیسراف ید ( لب ی ) هنسانع» شاب ( رس) یدک هدنعب ار تیپ كن هعطق
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 + هلوا اج یرغاب هکلوا قاطرب هنبس
 حور ج ل د(تیب)یروباشدن قاجیرغاب ورار یب قشاعییعع(قاطرب هنیس)
 هرزوا قاط یسینکر ت یانعم # قاطرب هنبسدش تب ورا دابب# قاتشم دننحاح

 كن هعطق یجدب یرکب وید سکوک ( هنبس ) هکنوچ ردکید سکو ک
 هبق ( قاط ) بکرا تاودالا ف قبساک یلعنعمب ( رب ) یدک هدنشلا تبب
 ر رد نیقاطلاوذ هی هنسن نالوا تاقیکبایحهنسانعم تاقو هردنصمو رکو

 + دز هرطق ردکید یدزکب ولب قوج #۴
 هدکع ر و ( هرطق ) هکنوج ردکعد یدروا هکنل هدکع زوب یسییکرت یانعم

 ردبسنا ید یسانعم هلمط هدوب هکلب رولکهد هنسانعم هلمطیجدمهرارید هک

 افن قبس دق (دز)مهفافردیا ماهیا یکعد یدلرد هلا تکرح ترک ارز
 ٭ دب صنعم نتبروس سوب هراکےه #*

 هدوهیب و ثبعیسییکرتیانعم هنسانعمرونب روس هدوهبب وراب شوب (هراک مه )
 تیپ كن هعطق یا یلاوید ثبعو هدوهبب مه هکنوچردکید بوسنم هشیا
 [اردتست تادا همسر ءاه هکنوح هتسانعم بوسنم هش راک یدک هدیرمشع ین

 6 ارجامرفاکهسوکدناعم كب

 تصرف هکنوح هنتف هانس (تبب) یدیما درقعو دیدش دناعمیعع (ارجامرفاک)
 | رام هکر دقوشردرهاظ یسینکرت یانعم * ییارجامرفاک هلفسرهبس * درک
 راردیا لاہعتسا هد هحوتفم هفاقو راروقوا رفاک هلبا 5 محف سا بقلارمغ ىلع

 + ابحو مرش یب تشادانیخدمه و ظفحاف |
 یتشکتشادان هاب هک #ربب ناکرزپ زا تس دمآ نینچ ( تیپ ) یمادنن حش

 قس اکردیقن تادا ( ان ) رد کعد یدغوط یسدی کر یانعم ٭ رکم

 كن هعطق یعجوا زوتوا یردصم ردیضام ( تشاد ) ةبكرملا تاودالاف
 ردن تادا ۵ هکنوح ردرسفت ( ابحو مرش ۵ ( یدک هدنسداس تدب

 یدک هدنلوا تس كن هعطق یعرب قرق وید قوا مرش قسامک

 ردرسفن ۰>

 (یرسفمردرسفت  #دامردکمد یدردلپ یتدح و
 + داهن هلاک سرخرب هسرولنید # هدعارصموت

 یدک هدلوا تدب كن هعطقیتهرکیوید كشا (رخ ) ذکرلا تاودالا
 دشمانم شاق ( لاک هطیسیلا تاودالاق بس کر دیار دم نیش

 ر



 تا ات

Lana ی ی اب MIN" 

 یردصم ردیضام هنسانهم ی دتلا ( درب ) یدک ه عیار تس كن هءطق

€} 
 تیپ كن هعطق ی دب یرکب وید شاق (الاک ) هللا هنعقؤم دیعسر ءاه ےک ھت

 هدنحرش بب یا قرف كني ونشموب وید یدوق ( داهن) یدک هدنسماخ
 ' در تسد شمرونید هدقدلوا بلاغ ۴# یدک

 ؛یع دی رکبو یذ لا( تشد ) هکنوح ردکعد یدتلا لا یسییکر یانعف

 یدک هدنسیناٹ تیب كن هعطق یا زوتوا
 ٭ دروخزاب یدلوا بولغم بولب زوپ

 # روع ناپ حو عو شونزر ماجز ناور لعل ) تس ) نالس هحاوخت

 ی دی و رمکیهدیکرت یا ئ۰ ٭ یروخ ی یزان هحرهب نرد رعذ تالف نیز
 ی ا تیب كن هع طق ینا یمرکب وند و رڪ (زاب ) هکنوج ر دکعد

 ]| یس هدحو ملکنم مک هتن ردبضام وید یدب ( دروخ ) یدک هدنحرش
 یدک هدنسنات تبب كن هعطق یجندرد نوا وید م دی مدروخ

 ٭ عازن افوغ یدلبا درک شا
 كمالو كن هيقوف ءانو ینوکس كن هج نیشو ى كن هرمه ()تشا) هکنوج

 كن هعطق ی دب ییرکی وید یالبا (درک )عازنو اغوغییعع هلا عمو یرهعص
 + عادو یدتبا درک شونعش یربه ۶ یدک هدننمات تب

 تساروا هک ات * درک شوش نم لد ارشوخ زور ( تیب ) لیععسا لاک
 نکردیکینعب یدلیا شوخ یب هک یسبیکرت یانعم # تفلز شوخ بش |
 لا عتسا هدنناقع نوسلوا شوخ نڪ هصگو نوسلوا ريخ زکه چک
 یدک هدنعباس تیب كن هعطق یځنکیا وید هک( بش ) هکنوج زردیا

 اشنا قسدق ( درک ) هتساضعم لزوکو بوخ (شوخ )

 ٭ تسکش هضبب شرسرپ اوسر یدلوا
 (رس ) هکنوحر دکعد ی درق هطروع هرزوا یاب یسیکحرت یاشم

 تاودالا ف قبس اک ر داغر همم ( نیش ) یدک ارامه وید شاب
 یدرق ( تسکش ) ر دل عتسم ید هدیسراف رذیی رع ( هضب ) ةطيسلا

 ۱ یدبنشگ ةن كن هعط یشزوقط وید

 ۱ هک تسشنوازو هسوایدلک
 ۱ یکتا وید نوک( زور ) هکنوج ردکعد یدرولوا هزوکوا تر یانعم

 ۱ وا )زد هب دن تادا هدحوم ءا یهدنلوا یدک دنعباس تب كن هعطق
 ۳ وب



 ۱ 8 هک هعسات هع طة وند یدروتوا (تسشن )تاودالا ی قیساکردب اغ مع

 ۲ + نالوا لاح ناشو رب رداپورمس ب یدک دنعبار

 تسدززا هجرک# دشاب اد وت تعظ] ید دم دشابت رک (.تس) ناس هحاوح

 7 مو ارتقا یسیکژیانعن هاد ریش 7م نوع

 ۳ یدیگهدنوا تاب ان هع طی دب یر کود قا (ای)شاب ( رس )رد فن تادا

 ۴ ند ۰ رکص هدنانوح ےک
 3 0 ډپ نالوا لام

 نیما ۲ وح ) هکنوحر دکعد E هپزا یسییکحرت یانعم
 نسا تنعم شمالة( هدناغ) یدک. ه دنعسأت تد كن هرشام ء ه یطو ۲

 نان ام نیش اوما تان كن هدف کا رم ناو جدا

 تاودالا ق قیس ام ر ۳ نوت یکم دنلوا ر د.ظ)

 ۷ ردیا دما مکوش وش هدنراد ےشچ م

 ید ىر وندزوک منج )کوچکی یینو طزوک ی هلک ر یاب ورم

 ام دا ازا ه دروب زه بیکرت ن کا یدک دنلواتدب تز دو طو

 هدنسداس تس :كت هعطق یم.دب نوا یردصم هز انعم یعتوط ردلعاف ےس

 + رلیدید یر هکلزوک م . ا
 ا یکنرف عج رازه ٭ ماج بشو زور وت یور ندیدیهب ز ( تب ) عاش

 ںدرھاط ید کر یانعم# ماورد رپ هداهن

 56 تفرکرز رد یدلبا قرغ هنوتلا
 یاپاترس هک *مراد بج هشنهاشز نبر شرر عش ندب (تدب) ظفاح هحاوخ
 ) رد)هکنوحردکعد یدنوط ه هنو | یسسنکر یانعم# درکىغرزردا رجار ذغفاخ

 كت ىکا زكى وند نوتلا (رز ) هکرلات تاودالاق قساک فنعم

 هدنسداس تاب E r NSN ود یدنوط ) ورک )یدک هدنعب اس تس

 < تفرکر رد یدل هلعش یدنوط جد یدک

 هتسشنب شنا *تفرکم سزاومربجز نآیا دوس لدزاب ( تبب) ناس دجاوخ |
 (رد) 9 ویی 2 یانعم * تو رگ رم !ور عم سدو

 nl یس دف (؛تفرک کا تاودالاق قس اکر دنس تادا هدنو

 +رانحزا r ۲شلوا كعد
 ۱ عارصءیرسفنردرسعم

 + راکشآ رولوا ندر كغيدموا و ردات
 قاتعم #* دیآرانحزا ,مکنادیشنآ#* مرمب رکاراک یورزا یآ(تب) یرونا ےکح



 زرد یاد هد عر دانا فو رع» هد كن هیسراف میج ( رانج) هکرلا ۱ ۱

 رانحوحمرو رب شن ارد دوب بع (عارصس)رید هدنسهدیصقرپ یرعیح اقا ۱ ۱

{n> 
 رولک (دیآ ) فورعم (شنآ ) هکنوحر دکءدرولک شدا ندرانج ی هر

 تاودالاق یس اک ن٥ نم (زا) ید هدنرنشاغ تیپ كنههطتیتکاوید 0

ROE x Eردق هنسعاشا انبولوا ادب ی جی  

j٭ زەيد یرانج و,ییودک مه  
 ر دینا عارص» یرمسقت ر د رسم قب اسلا یف ام ڪک

 + ر هتن یکیازم وا هنیرب رپ
 یجلاوید قابق (و دک ).هکنوج كد راتو قاپ یک ری

 ی هدنزرخاافنآیسدق (راتچ) دک م یداح تس كن هعطق

 قابقو رم هر غر هو رهلارشکرانح تاسانم هجو ردنوحا تدحو هیتعت مات
 هد هیردص اب هدنوب سد هر دغلام هل هجو ره هکر دما فرعضور لا لیلق |

 نیسرروک«دنارخ تقو هالاح ناسل هدنسالتعا هرانح كغابق ارب ز رولس هلوا |]

 مهفافردلباق كهروتک هب هب ردص هلغلواروهشم لثلا قل رطب یاطخود

 دناعارمصمیرسشهردریسفن کو كينرناواوفکه رپ رب
 < یه تشاسواط سواطر مسه ۴

 * سومانپ دیا یسکم ا ارح (تس) یاظن ردکمطان ظفل ےھ یکہرکص

 یربارب كسو اط یس.کحرت ی انعم # سواط سواط رسمه دشاب ہک |
 هد هبترو ه دهاج لوا )رد هاعم یکیا رسمه هکنوح كعد ردسواط

 (سواط) هنسانعم هحوک نمو هجوز ین هنسانعم ریارب ه دلاسو نسو
 نالس هجاوخ ر دلثم برض هدلاج و نسخ هکر دشوقرب شقنم ابو مد

 اانا ۽ و ڪڪ زا # كلم ناسواطو عاب عا هرم نا ( تس )

 م آتی ضحب پول اما نوت وا قریب زرد ےک
 دواد ظفل هدیب رع (هتکن) ر دلوقنم یی دقج ن دتنج هلبا مالسلا هیلع

 ظفح افرولب زاب هلیا واو رب رونقوا هلیا واویکیاسوافط ظل ه دیسراف
 36 ناجرت شاوایسانعم شکشیپ #

 ندیآلمن هنن رپ ندنرب یغلیکا لوا)ر دحالطصا هد انعم کا شکر

 | هنیطالسفورعمینان) رارید ناجرت هدیب رعو هدیسراف اک | هنسانعم هسیک ||
 (تبب)ییناهزریدناججرتهدی رعوهدیسراف ید هیانعموب هنسانعم ههدهنالبرپ و



AFهک  

 یسییکر یانعم # دیشک ش ین اجرت ناخ شرد هک # دیش كشدانزونازەرو ى

 هدنلوا تدب كنهعطو یچزوتواوید وا (شدی) Og ےکج وا

 یدک هدنتدب بدی كن هعطقیم دینوا قرهوا یکرت فصو (شک )یدک
 قوس نکلر دراج سک اعترف او رعسفتلانیب هلیر ا تعا نعم یکداوپ (هتک )
 تقاذح قرت نیاید هدنوب ر دیا !طتقا ینلوا ینانرمدفم لوا مظن
 هک نارلد فلز یخدرت لیتس # هر د هلو یدلبا

 رد هدوگش فورعم (لینس) ردو دکعد لینتس شا ىي کحرتیأنعم

 كن هعطقیجنرب لیلا وید شاب (رت) یدک هدنحرش هجابید طساوا لیصفت |

 + رکج رد دراد روزراو توف ل . ۰ . یدک هدنلوآ تیب
 ولد توق (نوز ) هکنوح ر دکعد رتوظ توق هدرک>ح یسب کز یاثعم

 ردعراضم (دزاد )یدک « لاج ترب كن هعطق یکنب یرکححب

 تادا ( رد ) ی درک ه دنس داس تس كن هه طق ید نوا یردصم

 هذ رعردلیعتسمید هدیکر (رکج) یدک هد هک تاوداود یرظ

 و
 ر دکعدرت وط وص « درکج ی سیب کرت یانعم ر دشلوا عقاو دراد تآ

 ۱ + رذکرد ر دکعد با وع هد %

 2 ا یبا کر دن تک ادا (رد) هکنوجردکیدیک ی یک یکر ریانعم

 یدک هد ی فری ی رکا کنون یسبضاممیکهتنردرضاحرما (رذک)

 ٭ زب رح ور بآ هغیا سومان كرت
 ٭ وج نآ مدرمیور بآ تسن# ور بآ امهدید دزی ردنج (تدب) یدنجن لاک
 ( ور ) فورعم ( بآ ) هکنوحر دکعد هکود ییوصزو یسبکرت یانعم

 ردرمطاحیهن (زره) یدک هدنلوتد كن هعطقیمادی ییرکب ویدز ول

 تلبتهعطق کک یک یر ا ماردیهن تادا هحوتعم جم هیکهدنلوا

 دڳ زر یژر كعد لات + ص یذک هفت دنا

 یزیرب یزید * ار نایصاع ناوروت تجر ضف یا ( تد ) ین اق اخ مکح
 هکنوح ر دکعد لود كسر کود یسدیکر یانعم * افصزا یناقاخ لدرب

 رولوا ر دقم هرک ق وج ماهفتسا ه دیسراف ردطاخ درفم عراضم (یزر)ا

 ردینات و و + رکا هسلوا فلت هتسذوپارپ #

 5( رک دنب یر کد رولنید #*

e 
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 هتسا هتسب یلایخوانایم یومزج هکره (تبب )یراصنا هللا دبع مح
 راغب قاشوقیخدرب یسییکوتیانعم * رک ددنب یغرکیډ ناقش اع نایمرد
 هدنحرش یناونع كن هعطق یادی للاوید یجدرب ( رکید ) هکنوحر دکعد

 تاودالاق قس اکردلاح تادا ( ی )ر دیفنتادا هحوتقم نون یدک
 ى دیک دنسداس تب كب هعسات هع طق واد لا یسضامردعراضم (ددن)

 یدک هدنس یجزکس نوا كن دعطق یحزکس قرف وید قاشوق (رک )

 یرسقنر د رسسعه 1 داتف شنا زا ت تشط هنرونید رک

 + دارمرولوا كعد یدلوا شافیرس ۴ ر دینا عارصم
 * داتفا ماع ناسرد ادصنآ * داتفاماز نوحهدارهش تشط (تس)یلاله

 ردس رع (تشط) هکنوحر دکعد یدشود ندعاطیشط سکوت یانعمس

 هکن کل لوس ل وم ندرفاب نعد هنسانعم تشزر دلمعتسم جد ه دسراف

 قس امک نم عع (زا )ر دفو رعم رار اقس باول النوت اخ «دنا رکا

 یدعک م دلت , یکی :ا كن هعطق یحدرد قرقوید ماط ( ماب ) تاودالاق

 داتا ار دی ام ( 3 )هوش اکو داف عمه حر

 یدک هدنتس یر کس كن هعطق یب قرق یر دصم مکه تن یدیا

 عارصءیرسةمردر سقت ٭ یدیا موتکم ےل کی رس هسادیشیا

 ٭ ی د ۰ داتفاراک ی وررب ۳1 دیش و رديت أ

 هکنوح ر دکعد ی دشود هنیزوب شیایم هدنکن كنا یسیبکحرت یانعم

 (شا) یدک ه دنعباس تب كنههطق ید قرق وید ه دنڪن ( هضم )
 قبس دق ( یور ) تاودالا ین بس ام ڪک لع عع (رب )ردباغ رض
 ی دک ه دنس د اس تدب كن هع رب رک: وید یا (راک ) افئآ

 یدعک ه دنسداس تدب كن دشناب ههط ود نڪ شود ( هداتفا )

 یرسفهردریسفنقساک ¢ نامه هقلخ نشیازمسلوب نریدروک
 < نارکید تسدپ دریکیمرام ردا عارصم
 *یرامریکیم نارکید تسدپ × یراک مه دیانوت تسدزا وج (تبب ) یاظن
 كلا « دیکر ر دروک دم یانعم لوا ) رووا لامعتسا هله ج و یکیا هرابعوب

 نالبا هلبلا لبا یت ات )راریدرقب و دنکه نیزوکر رتدنوط هرخآ یتالبا هدنماقم

 دادضا هجریدقتوب كد زمانا هرخارر رڪ هللا ودنکی شیا یتعدرتوط

 | راتوط نالبا یسییکرت ی اعم نی ریدقتلا الکی لع و رولوا ن دناحالطصا



{¥ 

 3 یرضاح رها رردعراضم ( درک )ر دلاح - تادا (یم ) ی دک ه دنعباس

 ا طف روق یر هوا یک نم

 | که دنلوا یدک ه دنعبار تدب كن هعطق کد یو اعد )

 انآ قبس دق درد عج ( نارد ) رد هیدعت تادا ه دح وم ءاب

 ۱ ۹6 نیتسآ هتوکیدلوا دسفم ولرک
 س.

 | ل هعطق یت دب قرقوید كي (نیتسا )یدک هدنحرشكنترب یعچ وآ یمرکب
 4 < نیتسوب هنوک زاب شح أف حا یدک هدنسنات تد

 هنسرت ( هنوکز اب ) هکنوج ردکعد اروک شغود هنسریسییکرت یاثعم
 و )یدک هدنتناس تب كن هعطق یجز وقط قرف وید شود

 . یدک ه دنسنات تدب كت هغطو دی قرف ود كروحح

 5! ا هک ول :

 أ| (هبح)هکنوحر دکع د ىسەبخ نوکویآ یسیی کر یانعم همانفرشیف اذک
 یدچک هدنلوا تیب كن هسماخةعطقوبذ یا ( هام ) نوک (دیشروخ) ف یفورعم

 هک هاس عاز رود هموشم صح“

 ( غاز ) فور ( هاسسا)هکنو > ر دکعد هعراق هراق یسیدیکرت یاشعم

 مأشت هلبا هخراق هراق اریز یدک هدنلوا كن هعطق یمرکسزوتوا وید هغراق

 را CE E هت یکو دیا یراح جد برعلا نی قعلوا

 ۱ E ی دوش نوحرب ا E ا

 فورعم( سال ) ةبكرملا تاو دالا ف قبس اک ف عم (رد ) هکنوج

 نما (سانش )یدک هدلوا تدب كنهسماخ ةعطقوید زدلب (رتخا ) هکنوح
 | «دننلات تب كن دعط3 ی سل نوایردصهر دمی لعاف ےسا دوخا رضاح

 ۱ % و چاچا ھام ضوح یدک
 ف و رعم ( ضوح ) هکنوچر د ڪڪ د یضوح ق ول اب یسییرکرت یانەف

 | یدک هد ت نا کس ك هار ةصطق ويد قا (یهامل

UF 
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 2 ۱ حس ۳

 اتس : كن هعطق یجنرب یر کب وند نالبا (رام ) هکنوح ر دکعد هژمل | رلد ربع

 3 نه كنيونشموب وبد هصق (فتوک ) هکنوحر دکعد هصق یکی یسینیکرت یادم

 ی

 ۱ 1 ۳ ( سالرد شرود ایا

 ۳  سانش رتخار دیدآ ج مه



 ) ل ) یدعک هدانعبار تكن هعطق یک دب یرکب , وید قمرا ||

 رولڪ هد هنس ام رصع رهت ځد مه زرد هو هک هک ديوچ |

Eنل تسد قر هلوا ط2د تمالع نر روڪ ند رصم ل ن د مه |  

  0 oIلقت هیاس نارب ؟و ناحنا ا <

 1 یادم هکارکدرغآ قاچ هاو دز او حل[

 ۱ یدک ک:مدنتزب نی کیا كن هعطقیدرد قرف ود کوک (هاس)موعم(ناج) ۱

۷۱۶ 4 
 سس _

 یدنلقمسقت هلدسحیعویس هدننابم حل طصا باترا ردسرع (توح حر)

 + توکس یدتا ضشذکرف مد ده

 یزوقطییرکب ر ولد سفن (مدر) هکنوچردکعید یدک یف کر یانعم

 تو یف یس اکر دن تادا (رد) یدک هدنس , یفکنا كن هعطق
 یدع ؟ هدنسهاخ تدب كن هعسات هعطق ويد یدکی (دشک ) كىملا

 4 دوس یادو نعشد نیب ناونان
 دوسح نع قا ) نهد عع لوا ) رد هیانعم یبع اب اوقات )
 هکویش وج # بارد دوب نيب ناوت ان نمز (تبب) و و

 ( ناوتان ) هکنوح ردکعد ی روک فیعض هدنلنصا # باما | دشکی روک

 ییکرت فصو ( نس ) یدک ه دنسماځ تیب كن هعباس ةغطق ود ف عض

 یدک هدنلوا تدب كن هعطق یتدب نوا هدزاح ینیدلوا

 ,  دوکه سکرلیدبد هرقف كب
 یب قرقوبد لوک( دوبک ) هکنوج ر دکعد ول هښک كوکی سییکرت یانعم
 نوسلوا سوپ نوسلواولوط فورعم (هسک ) یدک هدنسماخ تیب كن هعطق

 ۱ هک لبن تشکنآ شما رقف ناشن مه
 نافاخرد شکحد اب 9 نهرب قرزارا بورت( تیی) یدسس خش

 ) تشکنا هکتوچ ردکگد قمرا دیو یسییکر یانم * لین تنگ ۱

 ردننحا چ د هنساشعم قفراپ نالوا هدلا لوا ردرومنم ی" هصق رکود ۱

 هتسانعم لهاکو لبقت یر ره ندنظعل کیا و ول ( هیاس نا کو نابنارکو)

 | ید یرلبیکوت یانعم راد هعدآروقوو تیه» وبدرغآ ئش هکلوک هدیکرت نکل

ERE۱ طی یو  

 هاب هلبقافن یشومسخ یدلوا
 !دکنوچ ردکعد یکلیحوتروا توخ روج یسدکحر یانعم یاب



 هدنباس تب كن هعطق نچ واک یر ا بوج روج ( نم 1

 e ای یخنرب زوتوا هدلاح ینیداوا یس ڪر فصو (شوب ) یدک

 رد هب ردصم هیت ءان ی ڪس NEE ۱ یدک هدسب یکنزوقط

 مان کم هاکرب ز بآ #۴

 یوص قلا نام یسک ر یانعم اسان "هلیحت نعم ( ۰ اکریزبآ (

 تیب كن ه«طقیجرب یمرکی وید تلا ( ریز ) فورعم ( ب E ح

 1 یدنسکهدنلوا تیب ت كب هعطق یمرب للا وید نام ( اک ) یدع ا

رید ردورؤل وص ندبتلا نامص هکر دروهشم لثم ج د هدد کرت یهمو
 را

 6 ںاوخ راهنیزیشکنزوپ یندھع و
 راهنز افو دندرکن # یرابهن ز تبع دو نکیلو ( تب ) یماضن

 (رامهنیز) هکنوجردکعد یجب دهع یسدب کر یانضعم ٭ یراوخ

 (راوخ) یدک هدنحرش یعبار تیب كن هعطق یحجوا یٰللا وید دهع

 هدنروخ ینعع هلبا ارو یم هل اما یسکحااو علا نيب كن هم ءاخ

 : ۱ ۱ 1 ٭ راکبان ےئل هساکهابس مه

 / اور ( تدب) ظفاح هحاوخ راکبانو سرسخو ےئل نعم ۲ ةساکهاس)

 ییکرت* ار ناههم کی رج ازد هساک هایس نیک# بلطم نائوردب نودرک

 هک شعب موقرب هساکه یس ی دمهردلثم برض هدانعموب وبدولقانجهراق یخد
 رارولایرللام بودیا مادعاو لتق هلیاهک مارکالاو ماعطالادعب ین لرفاسم

 قانچ ( هساک) مولعم ( هایس) ردشلوا نمروظنم هدبتک ص عب وید شع
 هدیکرت FE ( راكان )یدک هدنعباس تس كن هعباس هعطق ويد

 دسفمیتعع لوا ) رد هیانعمیکیا راکبان اریز یدنلق رمسقت هلبدسح یعویش
 یروعش كنهرفین اذک لاطب و هراوآ ینعع ینا ) لوقع-ان لعف بحاصو

 ۱ + مامبهاو یس یدتیادزاپو تسد "

 ششوکب یلو * رایسب مدزاب و تسد دوح نڪ یارب ( تس )ی کک

 ر دکعد یدروا قاناو لا یسیدیکر یانعم # دش ناوت یور خ یس دوخ
 | تب كن هحطق ند مرکب وید قابا ( اپ )وید لا ( تسد) هکنوح
 Ese كن هعسات هعطق ولد یدروا ( دز ) ی دی «دنمبار

 + مامی رع سا هراع هدشرپ

 دکر یا یو 9 کوج رک نشل واواوط ی دق كنایس
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 یچشب قرق یردصم رداوعفممسا ( هدش ) ی دعکهدنلوا تدب كن هعطق |

 كن هعطو یعتلا يلا ود حدق ) هلاع ( یدعک هدنسداس تاكا هعطعو

 تاودالا ف قبس ام ڪر دبات ربط ( شا ) یدک هدنعباس تیپ ۰
 ارس نادنزرد هب رکی دلوا تسخ #۴

 هدنادنز نکا لکد نکمظفح ییدکرد هیاکندلخ تاغ( ارس نادنزرد هبرک)

 یعص كن هبسراف فاک (هب رک) هکنوحالضلا دی ومى اذکردکعد ردیا سبح

 هدب رعو كتچویدکه دیکر هليا همر ءاهو یخ كن هدحوء ءا و یتوکس كنارو

 (نادنز) يک ااتاودالاف قبساک ی ییعع ( رد)رلرید طقو میو روئسو هره

 یدک هدنحرشیچباس تس كن هثلاث هعطق وید وا (ارمس) ناخ سخ فورعم

 ||یدغب ( مدنک ) هکنوحر دکعد یی رسو حح یادوب یسییکرت یانعع

 ییبدلوا را فصو(ا4) ید ےک |هدنعسان تاب كت هرشاع هعطق ولد

 ید هدنس یزد لت هعطو یجنزکسز وتوا ه دلاح

 ٭ شع نابنارد هب رک هلبح ولرک #*
 كساب زو رھا لح هک * دشورف نابنارد هبرکوکعمط ( تیب ) یرونا مکح

 (هیرک) هکنوح ردکعد هدفحر غط یدکی سیب ڪڪر یانعم # تلاوحرد

 ینوکس كنونو یت كن هره ( ناينا ) افن قبس دق (رد) افنآ قبس دق
 رآردیا ندی رد هکق جرغط هليا هبناث نونو یف كن ه دودم * دحوم ءابو |

 شما نارودوب لوغ هاکباوخ
 دکعدیغاتب لوغ یسبیکرتیانعم همانف مش ف اذک اید نعع ( لوغ هاکباوخر)
 ( ءاک) یدک هدنتیب یفکیا كع هسناخ هعطقویدوقب وا (باوخ) هکنوج
 هکرد هفئاطرپ ندتج ( لوغ) ةبکر لا تاودالا قبس اک ردناکم مسا تادا
 "لاله بوردزایمدآ ندلوب بولوا لکشنم هل هفلتحلاکشاهدرلارهو نابای

 یر سس هرزوا بیت هینعم یک اوب ررید لوغ هد هنلغا نویف خدمه ردیا
 % لوع نترد دنفسوک نوح هاک # اهنان ارد لوغ نوح هاک (تبٍ)

 ٩ وبا هدکدلروس هلپاانف كی
 رد هدعارمصم و یرساع رد ندرسعب وب

 * وید هبرکرتش ری بودیا نعط#* ,
 یرکیوید هود (ش) هکنوح ر دکعد یدک هليا هود یینیکح یانعم
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 د كت دسراف فاک ( هبرک) یدک هدنساخ تاب كن هعطق ا

 اف 1 وند یدک هبا همسر ءاهو # دم ٩ ك هدحوم ءا و ینوکس كنارو

 ةنوعلم االول ةقاسنلا صخرا ام ) ه دب رع یرظن كحالطصاوپ یدک |
 كن هود هنوتلا كيب یدک هنوتلارب هود هک ردیراج لثم وید ( اهةنعیف
 زولب روس جد ولو هدئناب وبا هکنوح رولتاص جد ید کک هدتس هراس

 هک كعد یدلوا رفح و روخ دش كاخ

 یرکب وید قارط ( كاخ ) هکنوح ردکعد یدلوا قاربط یسیکرت یانعم
 تبب كن لوا هعطق وید یدلوا ( دش ) یدک هدننلا تس كن هعطقیمرب

 + رکنا كسرد هن ییادشرام یدک هدنسدانس

 یرکب وید نالبا (رام ) هکنوح ردکعد یتالبا ياد یسک یانعم

 كن هع طق یصقرق ويد لد ( ادش ) یدع ؟ هدنعداس تد كت هعّطق یر

 ردنوګا ه ردصم هد تم ءا ٥ كارخا ید ےک هدنعدار تس

 + راکو تسکردکلبا یزاکتسدد#

 ود ا راک )افنآ قس دة(تسد)هکنوج ردکعدیشاا لا یسییکرت یانعم

 رد هبردصم درو ءا یهدنرخآ یدک هدنسداس تدب كن هفط یر یرکد

 چ راکت سد رلرید هنیدآ كلا عاص مهفاف
 عنصم هش ن دن وب ردل کد یکی لوا ردزس هیت ءا هدنرخا هدنوب ||

 ررید راکتسد هد هپ هنسن نوزومو
 4 رود نداد بح هعایواص بورو نا

 اموع اف ناب قلطم هلب را هدح وم ءاب و e كن هسراو مج (بح)

 دمهفهز (تس) یمظ "ریه ردب .ظفل تساریلب اد لوصو

 كمربو ( داد) نکره تسارزا شدح هتسنادن * نکره تسالازارز

 یدک هدنعبار تب كن هعطق یگنرب یرکب یسیضطام ردردصم هنسانعم

 ۳ روند نز نخان هزاع هيحوق

 نایمرد هک * نخان دنزون هام دوشراوسواوچ ( تیب ) یناهفصا رون ءیاق
 هکنوح هنسانعم یت روا قنرط لسالایف # ی اغوع هدرڪ دشرخود

 (نز) ی دعک هدنعبار تبب كن هعطق یجندب یر کب وید قدرط ( ن هحان )

 یدک اخ کن كن هعط ییسب نوا قر لوا ییکحر بف

 4 هلوا سر یشیا هکلوا زادنا بحره*

 ٭ هکنوچ #



 )ا
 قر هوا ی کر فص و (زادنا ) یدک اغنآوید لوص (بج ) کنوحآ

 ردقوبهدکنهرفیند زادنا بچ یدک هدنتدب ییز کس كن هعطقیبتلا مرکب
 ٭ هلوب تانشبارونید هدییاوخ هار ل

 (ءار)هکنوج ردکعد لوي شوبوادوخاب لوب شموپ وا یسییکرتیانعم
 ( هدییاوخ) یدک ه دیب یار کس كن هعطقیعنرکس زوتوا وید لوب

 یدک هدنسنات تیب كن هساخ هعطقردلوعفم مسا
 هک رذس مرع شابا هتسا ت>ر *

 ینان) هنسانعم هناځخ تالمحتو بابسالوا )ر د هیانع»شب ( تخر) هکنوج
 سءاخ) تسردو تسار عبار ) هصخو مع تع ٹلاث ) سرفو بسا یتعع
 یدک ه دنعبار تدب كب هعطقیتدی نوا وید شال ( هتسب ) ماعط یتعع

 ۱ ٭ رکا دساوا مع رد دز هیح ¥

 # با حنوجوش یهن دوخزو لدرمغ زا زاس هي ( تدب ) ی دز *یشحو

 یدروا هي ی سیب ڪرت یانعم # بآ یوررب دز هی دناوتیورکسرک
 (دز ) مولعم ( هیخ ) هکنوح هنسانعم یدروق هی> ینعیر دکعد

 یدک« با ترب كنەعسات دعطقوید یدروآ

 ۹ داهنرمحم رد دوع نی رس یدجا #
 یللا یا ( دوع ) هکنوچ ر دکعد ی دوق دوع هناد روب یسیدیکرت یانعم

 تاودالاین قس امکق عع (ر د) یدک ه دنلواتبب كن هعطق ید |

 (داهن رر دمی اش جد هدسراف هنس انعم نادر وګ ر درع (رمح (

 یدک هدنربخا تیب كن هعطق ید نوا یرابضم عج ر دیضام
 ۴# داد یورر دکعد یدلواراکشنا

 ید رکی وید زوب (یور ) هکنوج ر دکعد ی درب وزو یسبیکرت یاذعم
 تد كن هعطق ی د یرکب وید یدرب و (داد) یدک هدنلواتب كاد

 < بارز شلوایوهفهزوسول زک ی دک هدنعیار
 یرب یرکی وید تلا (ربز) E AFORE یانعم
 یرکب ويد قادو د ( بل ) ی دک هدنحرش یسماخ تیب كن هعطق

 ۱ یدک هدتسب ینکیا ا هعط ىج دی

 ۱ 4 بعت هک یل كما مل درب
 ورسخرمآ نوسلوا یرمعو زوب رۆو نواق نوسلوا كما هنسانعم درب (یل) ۰



4£} 
 | درس کشت ی ارام * ام ےشچز یرود هکب اتفقا ص رق یا ( تیپ )

 2 ی دودرب یسدوغل یانعم # تست یادک

 ردنوچ اديه نبعد هماج یکیدتا صیصخ هکعا | كرس مظان اماف ردنوحما

 8 # زارد ناوخ هن دال طایس یر ردتفاط) ید صوم

 محل نیب كن هچچع ءاخ (ناوخ) ةکتوجر دکعدهرفس نزوا یسینکرت یانعم
 ماعط «دنحا هک هتسزرهو هنسانعم هرقس هلی فلاو لوه واوو یس لاما ملا

 فس رولوا ماعط ہدنګا قرف هدنساران اوخ هلی اهدنام هدح اه هلو! شاواهتسارا

 طفل كواوو یرسک اخ ه دب رع نکرد ناوخ هسزالوار رد هام
 ی دک هدنماختدبكنەع طة یصتل !ییرک وید نزوا (زارد)لر رونلوا لاعتسا

 ۰ & زاب ځرطشاندیا لکا ثولع كب
 (زاب ) فورعم ( عز طش ) هکنوح ردکعد ییانیوا ر طش هدنلصا
 یدیل د دنت یب ۶ یو چ ر هلوا ي ڪر فصو

 هک رس هربخ ر دنالوا جاو و را

 ىلا كنب وشعوب یاس ( هرهخ ( ةکنوج ردکعد شعاشی هان ی هک رر یانعم

Aتد كلی هعط ید یر کی هد ساب (یس) ىن  

 رو هدید ردندیامهَءسوخ نشیاره 7 یدک هدنلوا
 ERE OE - عنصر نکاشاتیرادهزخرک(تی)یناعلاو

 قرق هد زوک (ه دید ) هکنوج ر دب وذع ما ه دناصا + یا زانآ مهدنی

 تاودالاقیساکر دتنسنتادا ( رو) یدک « دنرشاعتس كنه طق عسل

 i ۶ نکفرس هب یحدیا مضاء ید , ةنکرلا

 9 دوام هرس( تحف) اتاق سسر ذو ۳ هکنوح

 : 8 ۱962 كن نر یر یر میا نکا یلصاردففخلعاق مسا

 5 ناوخ اذکو نکش لد اذکو رآ دقوب هدکنه نکشرس یدک ه دنت

 راظفل وب شا زار مر طش اد کححو
 ا دع و هد هجا يبد كرر مظان الاغ

 ۳ رد راک دابا حج هدم هرزوا تی دروس

 ` ا 4 نشکشاد ر دندیارب دکن یمدآ

 ۷ ا تاتى كن عمق یکی نوید لتوک (لد) ةکنوجر دیکر فصو
 +N ضاع یکه تن ر دن لعاف سا دوخا یصاح ما (نکش) یدک

 ۳3 2 یدک ه دنساخ هسا هعطق ِ



 و 9 و per Pree ن ۳

 | ؟تورف)ک دیک هدنعساتتبب كن هعطقیتچ واوبد وا ( هناخ)

4% vv} 

 ه شع ریکنمادمصخو عدم
 كنهعطقیم دب قرقوید كتا (نماد) هکنوحر دکعد یجتوط كتا هدنلصا
 تس كن هعسأات ةه عطف قر هلوایبکرت فصو (ریک ر) یدک ه دنتدب یعکا

 4 شیارکل د, نالوا شلافیرطاخ ۴# یدک« دنس داس

 ناک# سکه مشراکوت فلز رس یاد وس تس (تش )نال هحاوخ

 رد رهاظ ینییکر یاضم # زاردو رک د جنردنا جن تسقیرط

 یربفتردرسفم ` % عارجشنامادریزردوا دراد #

 ٭ غارفنس هلبار درضاح یدهاش # ر دن عارصم
 ردعراضم (رداد) هکنوح ردکعدراتوطغارحوا هدننلا یکتا یسبیکرتیانعم

 ردباعص( وا) یدک هدنسداس تب كن هعطد یحندب نوا یردصحمیکه تن

 یر یرکیوید تلا (ریز )یدک هد هکرم تاوداوید فرظتادا (رد)
 كنهعطقیم دب قرقوبگ كنا (نماد)یدک هدنحرش یسماخ تربلهعطق

 یدک هد هطیسبتاوداوبد ردتاغ ل صتم رم (نیش) یدک هدنسناتب
 هک راد هیاس شمرونید هعورصمصعم ۶ فورعم (عارح)

 دوخ درک دنج* مکن وج شغلز یادوسز شرهمرادهیاس (تس)) ورسخ ریه
 | د دکعد یعیوط هکلوک ی سبیکر یاضعم #منکن وذا یهکورنعسیهک

 یدک ه دنت یمخگیا كن هعطقیبلدرد قرق وید هکلوک (هیاس ) هکذوچ
 یدک« دنا تب كن هعطق ی دی نوا قر هلوا یسبیکر فصو (راد)

E, SEE NALE 
 | فح افزرد نقرق یلعت بودیا ل ثم ب رض ییسییکر یانعم یجد دیکر

 _ یی دباتراشانزوراشلوا ۴
 ||( و ربا ) هکنوح .دنسانعم ی 1 شاق هدنکرردکعد ی روا شا هدنلصا

 | یکرت فص و ( نز )یدک « دنلوا تیب كن هعطق یجندب یمرکیوبد شاق
 ۱ یدک هدنساخ تیب كن هعطق یش نوا قر هل وا

 ' هیج دنکك پ بوروس نتا نار مرک ۱
 ,یدٍگهدنحرشیریخ تبب كن هعطق یتلایبرکب وید راح (مرک) هکنوج
 | یدک ۰دنسماخ تی كن هعطق یا قرق قر هلوا ییکرت فصو ( نار )

 + شورف هناخ نیلدا اینو كرت

 ج
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 كن هع طق یبربزوتوا یرضاح یھن میک تنردفقخت لعاف سا دوخا رمضاح ما

 ٩6 شودب هناخ یرسرسو لایع یب 7 یدک ٥ دنریخآ تاب |

 هناخسورک ناز ۳۵ یو ود هاخ نامدمحام (تس)) یدزب* یشحو

 ( هناخ) هکنوح زرد ه دنزوموا یوا ه دماقموپ ید ه دیک و

 ی دک ه دشا تپ كن هعطق یمن دب يرکیوید زوموا ( شود ) یدک انا

 _ ةطيسبلا تاودالاف قبس امکر د هلص ء دح وم ءاپ که دنا
 : ډک رس دار دن الوا رو رغم بس یب

 | تهعطق ییکیآ ی رکی وید لب (داب) هکنوچررید بلب یاب هرورغم ید هدیکرت
 [/| یدکبهدنلوا تدب كن هع طق یی دی یمرکی وید شاب ( رس )یدک دنت یجرکس

 رخ نوکنز سک م دا لب ذر كپ #
 یسیبیکرت یانعمنوسلواتروع نوسلوا كکرا قج او لیذر نعم ( رخ نوک
 تیب كن هعطق یجب یرکی ویدرید ( ن وک ) هکنوج ر دکعد یربد كشا
 یدک ه دنلوا تس كن هعطق یج مرکب وید كشا (رخ)) ی دعک هدنسداس
 | یلابعتسا هتسانعم م دآلیذر اضرذف دکن اردک عد ییرف تروع (نز سکو )

 ۸ ۲ مولعم د ندنراعشا هلج E دلوا داهنتسودنز رب ت مظان نکلشع اراو

 9 یزا وا بچ لود ردنا زوج هن لادر یانعم ه دنانز سکحن نکنآ

 i AR < ردولزوسدب یک وس رکر حسد ۶
 كشاینأن) هتسانعم نیرفنو ماتش د لوا) ر د هیانعم با ( رسد ) هکنوح

 یدکهدنبار تبب كن هع ط2 یت دب 2 IWS تا

 ,O PN هکرلا تاودالا ی قبساکر دلعافعسات ادا (رک)
 هکنوح راک للخ هیانعم هثب نکلر دشلوا عقاو (وک ) هلبا واو هنعضومرک

 ید دنساخ تی كن لوا هعطق ۱ کر فصو وک

 + ردولزوب یک | هکلوا وربا هکر 4
 ه دس رع فورعم ( هکر س ) هکن وج ر دکعد ول کیسی شاق یسییکرت یانعم

 + شیرواکردنالوقجاوملبا 6  یدکنفنآویدشاق (وربا)یکلخ"
 فکب حاص عبط # راس هلاسوکرکرز شورو اکرک بت یک(تبب) یناقاخ
 هکنوح ردکعد ولل افصرغص یسییکر یانعم * نیا شد دیاتراضب

 | (شیر) یدک ه دنعسات تدب كن هءطق یجزوتوا ويد رغص (واک )
 ی دعگ هدنشلات تدب كن هعطق یصچ وا للاوید لافص

 # ی



> ۲ 

 . 46 شیر كشخ هاب ورذع بس یب #
 لجو توحزرتو كشخ ربات *ریذمم كلف دنکت شیر كشخ ( تب ) یرونا

 یکنرب یللاوید یروق ( كشخ ) هکنوچ ردکعد هراب یروق یسییکرت یانعم
 تیب كن هعطق یجزوتوا وید هراب ( شیر ) یدک هدنلوا تیب كن هعطق
 + نالوا موم ذم یب موشو یا ریس یدک هدنعباس
 ٭ یاجم دشاب هجاوخ رس رس وچ ( تیب ) ورسخربم یاپ بس لاشم
 هکنوح ردکعد قانا لشد یسینیکرت یانع» # یاب بس نمد زادشیدنا هج
 رولوا موم ذم هلغلوا هدنربغ كنلحم هجلوا هدقانا رولوا لویقم هدشاب لشد

 یدک هدنساخ تیپ كن هعطق یشرب قرقوبد لشي (ربس ) هکنوج مهفاف
 لاش ی دج هدنعبار تس كناهعطق ی دب یرکح- وید قانا ( یاب )

 تسحیم * ی موشمصخأعو هکی ردفصوک (تبب) نالس هحاوخ ېپ موش

 موش هکنوچ ردکعیزیا موش یسیبکر یاضعم * وا ن اک تسشز رت وچمه
 یدک هدنتیب کیا كن هعطق یجنزکس قرق وید زیا (یب) فورعم

 4 نالوا موتش» یدقم كرابما
 سقم كرامات دوخا هلوا نوجگا اضیا یلوا عارصم عارصموب هکلاتحا

 زد رهظا یتیدلوار فت لوا عارصح جا هلوا ریسقت مونشم یعدقم بولوا
 46 تشز تخ کاکا وترپ دب یدتید ل

 ردکعدولعاعشوتکی سییکرت یانعم تشز تخم و موش علاط عع ( وترپ دب )

 (وترپ ) یدک هدنلوا تدب كن هعطق یش زوتوا وید انفو وتک(دب) هکنوج
 ردربسفت ( تشز تح ) یدک هدنعبار تبب كن هعطق یعتلازوتوا وید عاعش
 هدنسنات تدب كن هرشاع هعطق وند نيک رحتشز هکنوح هتسانعمولتح نیکرح

 ۱ + تشرس نودرک نایلیا ریکت مه یدک
 | ود لوک نودرک ) هکنوچ ر دکعد ولتعیبط ك وکی بک یاشعم

 ود تعیط ا ) ی دکب ه دنعسا تس كَ هعط یجزوقط قرق

 ER تاب ا هرسأع ه هعطد

 یرسفمردرسفت + مولمو یاوسر هوا لحم هکلوش
 ۹ مورو یکنز هم زاب جرد رولک هدان عارصم

 هکنوج ردکعد یتجتوب وا كنو مور یسییکرت یاضم همانهرس ق اذک
 ,(ینز) یدک هدننب اک س كن هع ط3 ی 53 ود قحصوب وا ) هح زاب)



 کج %
 ردتکلع فورعم ۳ یدعک هدنس , یمجوا كن هعطقیم نکس یبرکم

  هلوا یوکشوخ م کوا كنربک ضاق
 یا 5 كارو یوکس كن می ابو كم هیسراخ فاک ( تكنربک نا )

 بوخ ( یوکشوخ ) ردیعما هبصقرپ هلبا هبسراف فاکو ینوکس كنونو
 ییبار تس كن هعیار هعطقوبد بوخ ( شوخ ) هکنوح ردکعد ییا وس

 هدنسماخ تدب كن لوا هعطق قر هلوا ییکرت تفصو یوکی دم هدنحرش

 دوجورب و شش تارب (تیب)ییاد رافربهظ یوکه غیطل نع یلصاح ی دک
 نیدلارصن كنرمک*یضاقهدنلصا* كيرک يطاق دقنزا تنس د شاعم *ورملماع

 هنازوغاو هغرطل ضعب ن اتش شوم دا زوغوا یو لب رب کهحاوخ

 رولوار سقت هع ینا عارصم دخل وا هر وب همانف رس اذکردپا لقن زوس

 ٭ لوا یودد یک نیدلارصن هجا اوخ

 یدک هدنلوا تس كن هعطق یی یکی وید لوبقم كب (یولد )

 د ربکه تسج رارید هرارجرسراع #۴
 هلم كيج ( هتسج) هکنوج ردکعد یعتوط كلبد یسییکرت یانعم

 یرضاحرصا ردردصم مسا هرزوا یس هغیص لوعفم مما ندنظفل نتسج
 یپکرت ر فصو (رک) یدعک هدنبخا تبب كت هعطق یجندرد یرکی

 ید نوا کات هعطق قر هوا

 ِ رقحو راع ی هلب واربکنایمریه ۱
 راع ب ن دیا لاوسو رج ندلاع قلخ بویلکب هدنراشاب هشوک (ریکنابم)

 ردشلوا لع هرارج قلطم هلی لامعتسا ترک نکرد مدار قحو

 دوبن با یریکنأیم شیپ * نکم میع تمرکر کنایمر ڪک (تس) یباک

 بد لب( اب ) نوچ رد یو لب یسیک یادم »شید
 یدک افنآ (رک) یدک, هدب یچزکس نوا كن هعطق یجنزکس قرق

 ٭ایح یب نچآ یزوی لوا مشچ خوش
 ا تادا وت مر دولآ درک هجرک (تب) ظفاح هجاوخ

 هکنوح ردکعد ولزوک رج یسییکرت یانعم * ےک ناویحهمشجردرظنرک

 .ردند دادضا رواک هد هنسافم رح یک ییدلک هتسانعم بوخ (خوش)

 ۱ | ید یکه دوا تیپ كن هسمطق یحدب ۽ ی رکي ويد زوڪڪ ( مثچ ) ۱

 .i ا هی ادکرخ یہ د نالا هلاروز

٤ 



 سر

 ۴م درمدنکیم لخت بحتهج ار ییادکرخ نامیط هوا (تبی)ییاظن حش
 ی *رکب وید كشا ( رخ ) هکنوحردکعد یعلد كشا یسیییکر یانعم

 هدنس یرکس كت هكا هعطق ولد یاد (ادک) یدک هدنلوا تس كب هعطق

 ٭ مه یدلوا شوپ هیس یدآلشواح# یدک
 رب قرقوبد هراق ( هیس ) هکنوح ردکعد یک راق یني کر یانعم

 قر هلوا ییکحرت فصو ( شوب ) یدک هدنسماخ تیب كن هعطق
 هدماالا ےدق ناش واح ( هیش) یدک هدنتس ینزومط كن هعطق یحرب زوتوا

 یدلوا لع هر رکص یدیا رک هايس نوجا تب اهم

 هک ع شلوا هد هپ یضاق رمضحم
 ندلحا ی راک دک هابس ال رک ر دلع ىج د هدرلن وب

 € شوکب هقلح هدیهوهفم كد لوق #

 هک, شوک # مرد نیا شوکب هقاح وکب ار هک راز ( تدب ) یدنجن لاک

 زدکعد هقلح هدقلوق یسییکوت یانعم ٭ یکیم زاح رک ذ رکد دننکیم
 یسانروا هک بره هکن وح ردکعد هر وڪ ازا هدماعم ول (هقلح) هکنوح

 رد)یعتسم ید هدیسراف رد رع ییصا راربد هقلح اکآ هلوا ییرک دو شوب

 یدک هدنتب یجندرد كن هعطق یجنر زوتوا وید قلوق ( شوک )

 شوکه شم شلوا یسانعم هلوک مه #
 نونکحا # قشم نی راد و شوکر هم دومژآ ( ت )یاس ویزا

 (هتفس )هکنوحردکعدقاوق شل د یسیبیکرت یانعم* مدشرومان تعو دردرفب

 ی دک افنآ (شوک) یدک هدنعبار تدب ك هعطد یجشب یلاویدشغلد

 + ناکبه نارقا هلیشاداوپ واق
 ردرهاط یسح الطصاو ر دمولعم یس انعم یوغل

 هک ناز كيردرب یزوس كس لج ۴

 ی دیک ه هدلوا تس كر دهطو ىح زوقط نوا ولد رب ( كب  هکش

 هک ادب رک كن هعطق یجدب یر حد ود 020

 ٭ راکشیپ یدآ ءنراکت» دخ یدلوا #
 رصانو نیعمو هنسانعم ذیلتو درک اشو هنسانعم تکلمو رهش نیما یخ دمه
 دوا ( شپ ) هکنوج ردکعد ولشیا لوا یسسیکرت یاتعم رولک هد نیما

 | هد شيا ( راک )یدک هدنلوا تن كن هعطق یکنزوتوا وید



 هک ۸

 9 ی دعک هدنسداس تدب كن ه-عطق یخ 21 ی رکی

 1 ¥ راذکتم دخ جد هتسب رک مھ

 ۱ | سوق لکشز * ددنب هک تسوا یاه هتسب رک لبخز كلف ( تبب) یراشن
 ۳" ردکعد قاشوق شعلعاب یسیکرت یانضم * قطانم شب وخ نایمرب حرف

 هدنتدب یجنرکس نوا كن هعطق یجنزکس قرق وید قاشوق (رک ) هکنوح
 یدک هدنعبار تبب كن هعطق ندب نوا ود شهلا هتسا )یدعک

 ٭ نایمرب ناجرروط هدشلوارضاح ۱
 (ناج ) هکنوحر دکعد هدنرزوا لب ناج یسییکرت یانعم همافرش یف اذک

 يدك افنآ ( نايم ) ذبکرلا تاودالاق قبساکییع ىع ( رب ) فورعم
 ٭ ناجم دمآ نالوا رازیب بوناصوا#

 نورپ ات # سفن هک ی د دتسب ولک هار ما هلان (تس) یعاش

 ر دکعد یدلک هناج یسییکحرت یانعم ٭ دیآ ی نا هنسزا دور ی
 یدک هدنلوا تس كن هعطق ییزوقط ی رکن وند ی دلک ( دما ) هکنوح

 تاودالا ف قس امکحح ر دن وعلا هی دىت هدخومءا قورعم ( ناج )

 هک دیشکرب ردکعد ی دکجچورلبا
 وید سکوک (رب ) هکنوج ر دکید یدکح سکو کۍ سییکرت یانعم
 ويد یدکج ( دیشنک ) یدک هدنسب یجنچوا كن هعطق یجئرب زوتوا
 اه رالوآ منساضم) لص رپ دوخا یدک هدا تیپ کت ههننات 4خط

 مهفاف ر دلمتح ىج د ید یدک وراقوب هلبا ولع هد ما

 ٭ دیسررب شلوا یموهفم یدلک
 تفلزز رت 0 هتفکشا # نیر دوخ مشڪ نم یراع ) تب ) لععسا لاک

 افن (رب) هکنوج ردکعد یدریا سکوکی سیبکرت یانعم # سرر
 ی دیک هدنعباس تسپ كن هعسات هعطق ويد ی دشا (دسر) یدعک

 6#دنز یرب نیتسآ رولوارضاح
 ويد كی ( نیتسآ ) هکنوج رارید یدافص نیرلکی هدماقم وب ید هدیکر
 یکیدلک هنسانعم سکوک رب )یدک هدننبب یصکیا كب هعطق یجندب قرق
 هکرلاتاودالایف قس اکردلاح تادا ( ی )رولک هد هنسانعم وراق وب ک

 ید هدنعباس تس كن هعطق ید نوا یا مچ رددرفم عراضء(دنزر)

 | * دننز رپ نیزپ هدانز نکن آ نک# دننزرپ نیتسآ ناروآ راکب ( تبب ) ینتاه

 # مه #
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 ٭ دسراروا كعد قیال اکا مه
 اوب و تیآ مدینش ۷# نتفک هداد هب وت ماوت در اما یر

 وید اکآ اروا هکنوحردکعد یربا اک یسدکرت یانعم # روح بازآ هللایلا

 ؛یسیضام ر دعراض+ ( دسر) یدک « دنت یفچ وأ كبها یمرکسقرق

 هم ش٤ا نب رشا ی دیا رک هبا ی دعکافنا

 تنس دز م دش زج اع ٭*یناب تش هکنآ اب ملاحز ی دش لف اغ ( تب )رعاش

 یسیدیکر یانعم ید ولرکف نوغزوق هدنماقم كنوپ هدکرت * غ ونفوذ هکنآآب

 تدب كن هعطق یزو قط ی رک ود هود (رشا) هکنوح ردکعد ی روکهود

 كن هعطق ی دی نوا قر هلوا ییکحرتفصو (نیب ) ی دیک هدنساخ
 رصل تا هد هو د تسانم هر ی الطصا | یانعم یدحک هدنلوا تاب

 ۱ مهفاف ردرا کرد ترصد داغ هک

 هک شما نیکب حاصیوخزتشا ید "
 رش نودرک * دشاب وتلاک تشک اه دین مهر د (تدب 5 کا نیدلارشا

 ( رتشا) هکنوحر دکیدولتعیط هو د یسیبیکرت یانعم# درآرف ناهزوک هک( یوخ
 یدعکه دنعباس تس كن هعطقیم دب للاود تعط (یوچ) ی رک افنآ

 هودیاعت هل نیک هکندیسلوار هکع دولنیک یا كجد ولی وخ هود هکنوح

 تصرفزاهناهر کن دکد تیا نکن امز ہت بوی راهطا نیک همدآ یی دلراط

 ر دشعلوا ه دهاشم تاعف دلاب یکی دلبا كاله بوکحوح هتشان ه دکدتتیا/

 ٩ رابربم یسادنآرایجوپاق
 نذا (راب ) هکنوج ر دکءد یکب ناوبدو تصخرو ن ذایسییکرت یاضعم
 ه دنحرشلوا تیب كن هعطقیمرب یمرکب وید ناهاش ناوبدو تصخرو

 كنهرف هح ربدعنو رد یصتحم ن دنظل ريما هتسانعم كي (رم)یدعک

 ریسفنویدیاب شواج هدراکنهرف ضهب و وید یاب یی وبق رابریم * دیروعش
 هلبا لاد ردادخدک نالوا م (ادنهک ) ر د رهاظ رو و كنیکب دل

 رابدلبا فی ی بویقوا هیقوف ءاب هنلدب لوا لاد ماوع هک اهاخ

 ۱ ٭ راوسهنهکرولب شیاقوج ر دیکسا
 "نم كفاك (هنهک ) ردکعد یلنآی کسا نعي شخ یکسا یسبببکریانعم
 تع هدیی رع هنسانعم سا هليا همسر ءاهو یتخف كونو یو کس كناهو

 یدچگ هدنرشع ین ان تب كن هعطق جنب قرق وید شب (راوس )یک
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 *# لأم هذ دنز یناهنب لط

 و دنا عارصع یر رد سقم عارصموشا
 . < لاح لا رتس هکراقاصیشیا لوش #۴

 ناهتپ لبط × تشادرب یوقت درب قبطیورزا معشع (ته )ناس هحاوخ
 | ردکعد روا ولر کل واط یسییکرتیانعم # داتفا مازا نم تّشط مز هج

 ١ و ) ی دعا اح رولک لوط ییجج ر دسرع فورعع ( لبط ) هکنوح

 لوبط ویمه ملکد یلاخیحا یلاع یتوص ٭ر دبل ا هرهش مزه هلل دج
 ((دنزیم ) یدک« دنلوا تدب كن هعطق یعج وایللا وید ولرک (ناهتپ )

 یدک هدو ی درد وراق ول ن دول

 : هک یون و كنراب هتارادو تعشح و

 عم ( اب ) هک وچ ر دکعد هلباوققو هلول یسینیکریانعم همانفرشیف اذک
 تيب كن هعطق یجرب قرقوبد هنوک (كر ) ةكرملا تاودالا بس اک عم

 یدکمدنتتب صبا کت هعطق یصتلا ییرکب ویدوقق (یوب )یدعگ هدتساخ
 ی وک« درمردنالوا تعم یب یزوس $

 رذلوعقم ےسا (هدرح) هکنوج ردکعد یجب وس شلوا یی ڪک رتی انعم
 كلوا ةع طق هدلاح یت دلو ییکرتفصو (یوک) ردیظفلند رع یرد صم
 د ناب زرت هباوج رضاحرایدید یدک هدنناخ تب
 نوج قاب زرت # لاوس ر د تفاکش بلطم تمهدیار د نوح ( تیب )فرع

۳ 

 ےک

۰ 

 |ییئدی یمرکی وید ل د (نایز ) یدک ه دنلوا تبب هعطقیعرب یللاوید شا
 ٍ ید ه دنت یعکیا كز هعطق ۱

 ڍڳ ناد هدرخ ر دنالوا ولتفد یرکش#*

 یرکب وید قافوا ( درخ ) هکنوج ر ذکعد یضلیب قافوا یسبیکرت ی انعم
 دی هیسر ءاههدماعهون نکل یدک هدنرمشعیداح تن ك هعطق یحدرد

 یدهکهدنعسا تب ك هعطق ىجا قرققرهاوا ییکرتفصو(ناد)) ظفح اف

 ردرسفع, هک یرکدز ناب زا مکرارد کا ٭
 36یرزوس تراشا هدوهعم هلوا ل . ردبنا عارصمیربض
 راکعد لند یعوقفیسبکر ی اضم یرکناهج كنهرفین اذک

 | كت هحطق ییکیا یرک وبد نوتا (رز )یدک افلآ (ن بز ) هکوچ

 تيب
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 < دم
 قبساکر دتسن تب هیت ء اب ردلع اف سا تادا ( رک )یدک هدنعباس تد
 . 4 قوح یطاخ کوش یوکال ابوریز # تاودالایف
 وید یتاشا (ریز ) هکنوج ردکعد یصلیوس وراقوب یغاشا یسیییکرت یانعم
 یعلیا ويد هج وب ( ال اب ) ی دک ه.دنمم اخ ترب كن هعطق یر یک

 كنىوا هدعطخ قرولوا ییکرفصو (یوکر یدیگ ء دنلوا تيب كن هعطق

 ٭ قوب ههبشو كش تسننالابوریز# یدک دنیا تب
 اننآ (الابوریز ) هکنوچر دکعد ر دقوب وراقوب یغاشا یسیییکرت یانعم
 یدک هدنلوا تیب كن هعطق یم کس یرکب ویدر دقو ( تم ) یدک

 4 ه دز سس نیغه هتسب سس ولریک #

 کن ام هتسب یسزار (تبی) ظفاح هحاوخ قحوروتسم عع (هتنیرس)
 یاب نک رز یانعم 3 رکدزازاب رسسرب شو فدان امزره # « ه دنتفک ناتسدب

 ندنوب وید شعلعاب(هتسب ) وید شاب (سس) هکنوجردکعد ماا
 (تی) نا هج ولو نیس(« دز یس) زاہد
 یانعم* زاب هدزرسار هدزرسنم هکنا اب ۶ مرا دوتیادوس طخرب |قوجرسنم
 یی رق یردصمر دلوعفم سا ( هدز) هکنوچ ردکعد شمروا ساب یسییکرت
 »۷ ه دزرب نامرف هسهاردرظدنم و ی دک هدنعباس تس لر ا

 ه دنس , یمچ وا كن هعطق ىلا يللا ويد ییما هاشداپ ( نامرف) هکنوج

 (هدز) یدک دنتب یمنچوا كنهمطق یاب وتو ویدسکو وک (رب )یدک | ۱
 هک شوک هدرز قفا قاو كسقم ۴ ی دیک ان
 قرزو خ وشو قارزو ج 8 0 قرزاو شوک هدرز یاورب (تیی) رعاش

 ردماهطفورعم (هدرز) هکنوحردکعد یحارآ هدرز یسیکرتیانعم * شورف
 شوک دوخاب ر دف لعاف ےسا دوخانر درضاح رعا ندنلندیشوک شوک |
 یعال وق هلا هیسن ءاه هلغلوا هد هنسانعم یراص تولوا هنسانعم ق الوف

 مهذافرولوا يسرا فاکدنروصوبردبسنا هنر هتسمی نعم وید شعرراص
 هک شورف دوخ ردنایلبا حدم نودنک +

 دوخ وشمیسرک یالابب # شوج ۽ دوهبب دیشابم ظعاو وچ (تبب )یمطل
 | ( دوخ ) هکنوجر دکعد. ی اص نیدنکی سییکرت یانعم# شورف
 فصو (شورف ) یدعک هدنعبار تدب كن هع طق یزو تو اود ودنک

 . هک دو دد ی دردزو كنيونشموي قر هل وا ییکحر
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 . + تسرپ هیاس كعد رجافو قساف #
 هیاسو قشع یارس * ناتسد قشع نامر د دشان ( تس E3 اعم اوا

 ( هراس ( هکنوح ر دکعد یب واط هرەكڵوك یس کر یانعم ٭ ناتسرب

 (تسرپ )یدک « دنتیب ییکیا كن هعطق یمدر د ق رق وید هکلوک
 یدک هدنرشع یداح تب كن هعسان هعطق قر هل وا بکرت فصو

 کت سین هلوا مکردلوا ریکرش ا
 هجاوخ هنسا عم شوخرس قدلوا نکجک عی تسم منم (ریکرش )
 رب لر ک نماد مزرب ےھب *ریکریش كلذرب مورات هدب (تبب ) ظفاح
 هدئنارس هرکص تودیا عاسب یرچ نامزر دیشج ی الطصا کش

 هغرق قجا بور و نذا هیارش هب هدقدنوط تسم منرب قالسرا ناش و

 نوسلجار دق قج هئوط نالسرا بویمحا هبنرم قج انوا یز وکح
 یسییکرت یانعم ر دینبم هپ هروهشم "هیاکح لصفم يکيدريو نذا وید
 یر قرقوبد نالسرا (رش ) هکنوحر دکحعد ییوط ن السرا

 هعطعق قردلوا یکرتفصو (ربکح) یدک هدنعیاس تدب كن هعطق
 شوخرس مرابر دربسقت ( تسم من ) ی دک هدنسداس تس كن هعسات

 تیپ كن هعطق یزومط نوا وید مران ( ےن ( هکذدوحر د هت انعم

 a و ورس ی اا
 ٩ بانو بآ قنورو كشخ بآ هشبش و

 بآزااوه جوج اب عفدیاربزا (تبب) یروباشینربق هشبشییعع (كشخ بآ)
 یروق یسیدیکرت یانعم * دنا هدرکرت شنآزادس هک نیب نایب كلاخ ۶ كشخ

 تش كن هعطق یمرب للاوبد یروق (كشخ) فورعم تآ هکنوخ ردکعدوص

 تقاطووص یسیدبکر ی انعم تفاطاو قنور نعع (بأتو بآ ) یدک هدنوا
 یدک ه دنعبار تیب كن هسم اخ ةعطق وید تق اط بات هکنوحر دکعد

 46 بارش ه دانعم یدلوارتشنآ
 || فالخرب * تسا جت اوا شاو ناعما نیا كشخ بآ (تبب ) یروباشینربنق

 | ردکعدشنآ شان یسییکرت یانعم *دنا هدرکرتشآ نیا كشخ بآز
 | ید = هدنلوا تس كب هعطقیمرب للاوبد سان (رآ ) فورعم شا هکن <

۷7 
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 1 هک ھاك یدلوا تسش تسد

 | اجزا ناقشامدتسش تسد * ناهندرکوجافوار نارکید (تبب)ینالاویا |
 ام ویو ن ومصمم سس

 «ک یانعم #

19 

Na 



 تک
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 وید لا ( تس د ) هکنوجر دکعد یدافی لا یسییکر یاضم

 یردصم ردیضام (تسش ) یدک هدنهبار تدب كن هعطق یجن دی یرکب
 ی دک هدنساخ تدب كن هعطق یجندب زونوا

 ' 6 دیفس یوهآ ی زاتع كربلد $
 كن هع طف ی دی یللاویډ ناریجوهآ هکنوچردکعد ناربجیآیسییکرت یانعم
 یدکهدنساخ تاب ك هعهطق یمرب قرفولد قا (دیفس )یدک هدنسنان تیب

 ٩ داد هزاوآ یدلبا توعد یعب
 واوو هرمه ( هزاوآ ) هکنوجردکعد یدری و ادص یسیییکت یاشضم
 یتعع زس دیعسر ءاهو ها همسر ءاهو یر ههق كب همم یازو كننت دودع
 یدک هدنعب ار تیب كن هعطق یرب یرکبووبد یدریو (داد) ادصو توص

 + داهن نتردکعد یدلوا مار یاد #
 تنهعطقیج دی قرقوبد ندب (نت) هکن :وجردکیدیدی وقندب ىسك یانعم
 تدب كن هعطق ی دی نوا یعراضم عج ےکتنردیضام داهن یدعگ هدنلوا تدب

 هک شوخ قلخ هومکلوایوخ ناب یدک هدنرخا
 ( نایب ) هکنوچ ردکمید ولی وخ شقنم سلطا یسییکر یانعم
 (یوخ ) ی دجسک هدنشلا تد کن هع طق یجدیقرق وید شقنم سلطا

 ر دلیتسم جد هدر ردسر اف تعیط عع

 دک شوب یزوس رسی وخراغآ دب یدلوا

 كن هعطق ی زوتوا وید انف ( دب ) هکنوحردکع درجو تکی سیدیکرت یانعم
 یر هک لن هدودعهبج» نیغو كنهدودم رمه (راغآ )یدک هدنلوا تاب

 لقغنالف ر د هلم## ءار هدنوب یک نی ہ دیب رع ریجن نع هل٫ا هزمهم ءارو

 هارد نماد هلوا قجا كب کلوش :

 كن هعطق ی دی قرق ود كنا( نما د ) هکنوجر دک د نوزوا یکن یسینیکر ی انعم

 هدنسماخ تبب كن هعطق یا مرکب وید نوزوا (زارد )یدک هدب یکی
 + زاح هدانعموا شلوا حول هداس # یدچک
 (هداس) هکنوح ردکعد هت للاخ یسدیکریانعهرولکهد هنسانعم نورد فقاص

 ( حول )ی دک هدنحرش ین تیب كن هعطق دی یا یخ ن دشوقن
 + یدراکرپ هرهام هدنتعنص ۴ هتسانعم هتک هدس رع

 ,كن هعطق یج* رق وید لوط ( رپ ) هکنوجردکعد شوا لوط یسیبیکرت یانعم
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 یدک هدنسداس تاب كن هعطیمرب رکن ودشا (راک) یدک هدنلوا تیا

 + یک یجاد سلوا تسد هرح

 کت ہد و اا مج ( هربح ) هکنوج ر دکعد لا كپاح یسییکرت یانعم

 هج ءاخ هنعصوم ےج یدض هنسانعم كياح هلباهبعسر ءاهو یعق ك نارو فرن

 هرحار ل رک * ارم رکن اشنبایزا (تس)ینافو نیسح هجاوخردهربخ هلا

 هک +۴ هللا یلاعت رکن سکر هدید ضابب (تدی)نالسهجاوخ* مدرک ن اشرب
 SADE دکعد یدشاقزوک هدشب و اعراصبالالوا هدیدورد تشک ج

 ٩6 تسدوبد ردنروکش یا قوحبو دیا یعس ۴# ید افنآ

 || ىجا قرق ويد نج ( ويد ) هکنوجردکعد وللا نجیسییکحرت یانعم
 یدک افا ( تتسد) یدک هدنتس ی رکس كن هعطق

 ٩6 تسب داب رب یراشیا لکشم یدپا
 || تاوداوبدالعتسا تادا (رب) هکنوحردکعد یدلغاب هرزوالب یسییکرن یانعم

 هدنتیب یجنرکس كن هعطق یجنکبا یرک وید لب ( داب) یدک هد هبک يه
 یدک هدئسداس تس كن هعسات دعط ود یدلغا ( تسب ) یدک

 .  دزدراک ی جنوط شیازسلکوک پ۴
 یدجک افنآ ( راک ) هکنوجر دکعد یشیا سرخ یسیبکحرت یانعم
 || یدک هدنرشع یداح تدب كن هعطق ییرب قرق وید زسرخ ( دزد )

 دم یاپ هني رت قابا رایدید #
 هدنعب ار تدب كن هعطق ی دی یرکی وید قانا ( یاپ ) هکنوجمدق ترجا عب
 ی هکتهدشماخ تنب فكن هم یحضچوا لیلا ويد ترحا ( دزم) یدک

 ٩6 سوکت سس هنوپ ز و بولغم یدنید ۴
 || تسس هد توشر هاشزا هب * شوه دزن هد جاب هب دوب (تدب) ناه هاد.

 كشوک دوخان ردکعد یییدیا یعس شوا و كشوکی سییکرت یانعم # شوک
 | رد هبا هیسراف هدننات رد هليا هيب رع فاک هداوا یانعم هک اماف )ردکعدقلوق

 | هلبا هیقوف ءاتو ینوکس كن هبنات نیسو یم كن وا نیس ( تسس) هکنوح

 ( لوکح) رد تم باقم یکرتاف هدیبرع هنسانعم كشوکو شوا

 ]| ید هدنتب ی زکس کر هعطق ییز کس یردصم مسا میکتت ردییکرت فصو
 |یدک هد ترب یعتدرد كن هعطق یجنرب زوتوا وید قلوق شوک ی دمه

 ۳ ۰.۰4 شیما ربات دت نو
 عمو
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 دن شقرف "را ٭ دنز نمرخ مهر د شنا قشع ( تیی)راطع جش ِ

 ولد د (نت) هک وح ردکعد رروا ندب یسبکحر یانعم ۴# دنز و

 ردعراضم هنسانهمرروا ( دنز ) یدک هدنلوا تس كن هعذطع ی دی قرق

 یدک هدنعب اس تیب کن هعطق یجدی نوا یعراضم عج مک هت

 ۱ هک هاکتسد ردکعد تردقو توق

 لاوما ترمکو هنس انعم تلا یرلقدوقوط شاو ن اک مه

Êوید لا (تسد) هکنوحردکعد لع لا یسییکرت یانهرولک هد هنسانعم|  
 ةبکرلا تاودالا ی قبس اکر دن اکه مسا تادا ( هاک )ی دک افلآ

 هک هاک بردم *فسون رک
 غ ورد کاپ نماد # مهتمادعا دن در کو مرجزآ رب ( تدب )

 ردکعد یدروق فسوب یسییکرت یانعم # مفسوب رک هدولآ ||
 دک هدنعباس تدب كا هعطد یخحنرب قرف ولد دروق ( كرک) هکن وح 1

 ٭ دبراک هیارکف كسرکج نس
 رولحح هدا عاصم یر سقم رد رست

 ٭ دشکی وادشکی ار كس هکر ه
 شود (هعطق)یناعل اوبا یکیراکدیدراردیر روس هنرودلوا یا هدکرت هدماقموپ

 رابمْود هتنک# درکهدرزآ مدز یکنس شرسرب # بیقر شد وکرسرد مديد
 یس یکرتیا نم * دشکی موا دنک یار كس هکر ع * لثم نا دنتفکو ||

 هک *ردیلکروس تادا (ره ) هکنوچردکعد رکحوا ررودلوا یکیوک مکره
 قرف ولد كپ وک( كس ) یدک ه دنعبار تیب كن هعطق یعچوا وید ےک

 تادا ( یم )ر دلوعفم تادا ( ار ) یدک هدنعب اس تبب كن هعطق یر
 ندنظل نتشک هلم كفاك( دشك) ةنکرلا تاودالاف قبس اک ردلاح

 | (دشک )یدک هدنعسات تدب كن هعسات دعطق یرشارما مکه ردعراضم

 یدک هدنعباس تدب كن هعطق یر یردصم ردعرا ضم هل كفاك

 هک رکا هند دنز دوخ یوس هشت ۳

 رول ک هدنا عارصم یرسفت ردرسقم

 + ررا نعفن یسودنکد صّعم یدلوا #

 (هشبن) هکنوح ردکعد رروا هنفرط یدنکی رسکیسیبکو یاشماا
 وید فرط (یوس) یدک هدنهداس تس كن دعطق یعجوا للا وید رسک



 / و

 یدعک افنآ ( دیز ر یدعک هدنعبار تد كن هعطو یجزوتوا

  هیوهنم یر دیوا ورق

 . رولڪ هدا عاسصم یریسقت رد رقم
 4 مر لمر دیدناج كلا عب

 ٭ ںتفا تح یرسداب سرکا یراد شیر (تس)یعاشرتوطنفرط كنا عد

 ردکعد رروک ی زوب كنا یسییکرت SO a یور نابع دیا کره
 ( وا ) یدع ۳ ءدنلوا تدب كن هعط ید رج د ول دزول (یور) ۳

 تد كن هعطقیعتلا مد نیش او (دنیب) تاودالاف رد ارم
 ٩ زمورادچهدانمرد بوش یدک هدنشلا

 رولڪ هدا عارم یرتعش ردر تفقه

 9 زیا نوسلوارمرولبامارکهدراق
 ودر یرکا ىس ڪر ay و کو ر هچرت وب

 تس كن دوطق یکی زووا ورد یر کا ( مک ( a روح ردکعد هکود

 هدنعلار تب كن هعطو یجنرب ی رکن ود توط ( راد ) یدک هدنسعاخ

 ه.دنسنات تیب كن هعطق یصزکس ییرکحب وید كود (زیر ) یدک
 ةطسلا قس اہک ردنهد تادا هح وت هم ( مع ( ی دیک

 < س و تا نیتسا ردرا هسي د
 رولک هدسنات عارصم یرسعل ردربسفم

 ۱ ٭ سکیدیما ندیریغوب نانلوپ
 قیساک ف عم (رد) هکنوجردکعدروشدب وردوب هدکب یسیدی کرت یانعم
 یدّکهدنسنان تب كن هعطقیم دب قرقوید كي (نیتسآ ) هکر لا تاودالاق

 قس اکردطبر تادا (تسا)یدعکه دنعوار تدب تنها ةع طق ویدوب (نبا)
 ی دسک هدنسماخ تب كت هلن هعطق وید روشن ( سب ) هکر لا تاودالای

 هک ل ام موهفم هسلید یربت هحرد
 رولاڪ هدا عاربصم یر سقت زدم

 ٩ لاؤسردکخبا ندنلاحو هیتر
 نواویدهن (هچ)یدچآ اغآ(رد) زوج ردکع د نیسهد هرم ییپکز ین

 ٭ هعطق

 ولد ودنڪ ) دوخ ( ۳ رک هدنلوا ٽن كلی ۳۷ یجنزومط زوتوا

 : یر ییرکیوید بتر( رت) یدک ينخر - رم دن ی عرش نا شب ك هعطق ىجا
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 ر دیاطخنادا هبتح ءان کم دنرخآیدعک ٥ دنحرشیسنات تس كن هعطو

 + داتف نغور ر د نان هسرولنید # تاودالای قس اک

 ر ولک ه دہن عارص ۰ یربسفتر د رسفم اضیا
 ٭ داره ی درا هتلو د تقشم ین %

 4ء ط5 ولد ك٤ا (نا) هکنوح ردکعد یدشود هغاب كقا یسیکرت یانعم

 ويد عا )ن ندور ) یدک افا (رد) یدک ه دنرشاع تس كن هرمساع

 لصار دیو ازتف) یدک كدب ان یمرکس كن دعطق یعچ وا نوا

 یدک هد ۳و لن هعطق یجب قرق یردصم یدبا داتفا

 + رونلقطلابدنکیروطان شیر
 سکادش تی املا مش واو قلت کره بوی ید از انس شا
 یانعم *روطانشیر نوح دنک دوخ شاد هک # رود ناهحر د تو مزا

 یعچ وا للاوبد لافص (شیر ) هکنوح ر دکعد قاوللاقصروطا یسییکرت

 ندنسهمدخ هاب و ندنسهمدخ ماج ( روطان) یدک ٥ دنا: تب كنهعطق |

 ٌدعطق ویدرلبا (دنک )رد هير دصم هیت بک ریا ر دبا كن رب

FEد رونید هشيا ثع هباخ ٤ یزاب ی دیک ه دن , ییکیا  

 ا ی رکی وید نوی وا ( یزاب ) هکنوحر دکعد قوپ وا هیاخ یسیکرت یانعم ||
 رد هنسانعمهیصخ فورعم ( هیاخ) یدک هدنعبار تب كن هعطق یجوا

 هصقكنی رب ندراپاپ عر وید ردکعد هیرانوبق ه دیکنرف ناساهیا نیعلثموب و ||
 نیبال هیلاراشممطان ارز یدیارلشمروس لقنر ت مظان ود ردینبم هنس هب رع

 هعلاطم مولع هت ید ندرلناو راردرهام یخد ه دنرلناسلنانوب و ناتو
 + لسالتورکهرپ لب دنق رد كنس ردراشعا
 ید بل کوچ رک هو شاط یسبییکرت یانعم
 تاودالاف قبس اک فنعم (ند ) یدک هدنعسان تبب كنهعطق یهکیا
 ر دلهعتسم هد هثلث هتسلا قورعم یا رنج فا( ل ) را

 دک شا لب دنقو رضاح هلوالفاع ال
 ندا هلماس ننلپ هللا لصف یدش رم هرس سدق یس ج ےک هتن

 || بلحزا یوریم رفسب رک ( تیب )راشمروبب هلیقیرط فشک هدکدلیا بلط
 یسییکرتیاذعم ٭* شاب لیدنقو رضاحیسره بلح رو # نک هشیدنا

 یردصم ر د رطاح صا (شاب ( هڪنوح ردکعد لوارضاحو لىدنو
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 دنسد اس تدب كن هء طة یجب قرق

 < ماع هيساد دنزولم وا نا ¥

 رولک « دبات عارصم یرسةترد رقم

 ۱ 0 كعد کی اکاو و

 ۳ ند کن وج رولوا كعد رروا نا هک واو یسیدنکر یانعم

 +K 3 | هدحوم هحوتفم ء ءا هکنوج هتسانعم اكوا (وا )یدک ۲ ه دنعب ار تب كن هل

 : آر دعراضم ن .دنزنفا ندز ( دنز ) هتسانعم نا ( ولهد ) ردلوعفم تادا
1 

 د ې دنز رف هسلیا كرت هناخ ##
 ۳ 1 ر ولک ه دن ات عارصم یرسقمر د رفت

 E ۱ ٭ ےل ی یارو 4 رک کارد دل

 7 ملیاولوقف ول یانعمردعفاو مک ییابروب هدن روع لهرو

 O (یوب)یدک هدنعسآتدب کت ةا هءطقوبدریصح (ابروب ) هکنوج ر دکعد

 ا هیت ءا یهدنرخآ یدک هد ار . ییا كن هه طة یعلایمرکب ود (ومق)

 3 یدکهدنرشعنان تیبا تفطقویدمردب (منک) قیساک ردتبسن تادا
 ح ۱ ردراو عضاوت لاک ه دکعد مکیم یٍابروب اریزر داطخ.لهرف تاور نکل

 || یو رکمر دادیوه یوهفم كعد مرونشو د هنتلاقان هد هناخوب یکریصح
 ۱ 9 | ےھفاف هوا ا ندیو نالوا بت اغ ربع .هلبا هح وتفم هدحوم ءاب یظقل

 1 ۱ < فدر ظ ه داغ یدلوادنزرف دنر

 5 تم تار (دیز) دکنوحر دکعد لعغوارابعو یر رط یس کر یانعم

 راوخ ه دابو یل ابا الو فد رطو,سالق و رابع عع هلبا لاد و یوکس كنوتو

 ۱ 8 هعطق یک چو ای رکت وید لغوا (.دنزرف )ر د هب رلانعمرمصیتم هدنزاکو

 . | فيرظ تناغیجد هقشاب هقشاب یر ره ندظفل یباوب ی دعک ه دنلوا تدب

he5 یر رو و  

 ۱ د فیطل یاشناورعش لد هویم ## ۱
 [ هباشاورعشر دعفاو نادنزرف عع هد ًالّصفلا د وماما همانف رسق اذک

 [أ هدنرع هیانعموت ردلباق هيج ونس نیما ک هلکعد تە ه داز ید

 اتد كن ههطق یعللا اف هلبرسسک كم (۰ ویمر) اد داود هر

 دز دنا تس كن هعط یدب نوا وبد.بلق (لد) یدک دنرشاع

 ۱ + دا زا دنا وا شلوا هحاوخ ا

 ٭ مدح #
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 |  aدش انا لک ل اع # مرو هر ییاعمناتسدل !عطنآهک ن متد )ین دایاح :

 كوان ) هکنوحر دکعد یه|نیقوا !بدا یسییک۶ یاس # بدان كوان (
 ییکرتفصو ( زادنا) ناکا درس اع تبب كن هءطقیمرب .قرف وند قوا

 فورعم (بدا ) ی دک « دنتیب یعرکس كن هعطق یصعتلا یرکی قرلوا
  3باج زدامرایدید هغاشو وا حب ۹

 یجوایمرکم ویدانا (ردامر) هکنوحر دکعد وانایسوری هل ڪڪ ر ی انعم

 تدب كن هعطق ىج [یڑک ويد ۍسور (بلح) یدک هدنلوا واتس كنهعطو

 د زهر یا هدزر دنکاس فرح# یدک هدنعبار
 ر دلوعفم مسا ن دنظفل ( ندز ) هنس انعم شلروا یسیکحرت یانعم

 ردقول حد « درسفموردرسفت ( زهر یا ) هنسانعم بو یضم هدس رع

 # ر زو ریزردیدآ نوتسوا هرسا
 فف یماش تس كن هعطق یر یمزکب ولد یاشایز یرلب وغایانعم ٥ یدک

 هدس رع هنسانعموراق و هلبا ارو یرلدصق كە دحوم ءابو كن همجمیاز ( رز)

 | الکی اپردیزاب ناشیرپ كپ ۶ یکی وف <
 یی دی ییرکب وید قانا (یاپ ) هکنوج ر دکعد یعانانوغزوقیسیییکرتیانعم
 كن دع طة یت رکسزوتوا وید نوغزوق (غ لک ) یدک دنهبار تیب كن هعطق
 رعاشرر د هط طخ ید طب طخ دماقموب هدب رع ید« دنلوا تد

 ءیبالاو * اطخان لسرت الف# .طشلا ق طلا طذك × طخ مکعانتا (هعطق)
 ٭ غاز یاپ ه درکید هسرکه یوص وپ طلا عم
 ر دل وعقمےسا ( ه درک ) هکنوج ر دکعد شعلف انا هغر افسر یاس

 افنآ (یاپ ) یدک« دنتیب یبنرگکس كن هعطقیجندب یمرکی یردصم |
  Nyزا یدک هدنلوا تب كنعطقیمننکسزوتوا وید هغراق

 هک روک هندی ومد یوم ماج

 والیقیسبیکر ی انعم یک و رف هديب رع هنس انعم روک (ییوم ةماج) |
 | هدنلوا تدب كن هعطق ی دب قرقوید باوتا (هماج ) هکنوچ ر دکعد باوتا

 کہ دنرخآ ی دک دنتب یعیکیا تتهعطقیتلاوبد لیق (یوم ) یدک |
 ردتبست تادا دیک ات دیعسر ءاهنوچاضیاروکی عم( هنیبوم)ردتبسن هیت |
i ٭ لر هبوب یر عاش ےچرید #۶ 
E اراام لد درا تس دییزاربش ارت نارکا (تس ) ظفاحهحاوخ 
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 ناخ و اطخ وید ل رت هقشاب ندنوب # اراراح و یدنقر مس شخ شی و دنه

 ولور دنراغو ا یرلت داع كرلنا هڪ زرد هنعلخ قاف تش دو

 ریصلبازانو هوشرلب وبحم هکر دلوارهاظ ندوب راربد لر هد هرلتکلم

 هلوا لوا هیعسن ارت نوجا یرلکدتیا تراغ یناشعرارقو
 ٭ دب صع مه هسنیا كلبدا یب
 أ ردوه صم جد یرادممر ل رمسفت

 ۱ د دنکیم یرت هکر اربد بو دیا نعط #

 × درناوج یدنهوحدمآر ذعب* درک "یر یکتتز مشجر کا | (تبب )یماظز وحش ۱

 | هت ءا یک هدنرخآ (یکرت) هکنوحردکعد ر دیاكلکرت یسک یانعم

 [ هعطق یفجوا للاود ر یا (دنک)ر دل اخ تادا (ی)ر دو دصم تادا

 ٭ رکش هساوا وبا هسلوا ضایب كي ال یدک هدنسناتب
 رولک  دینات عارصم یرسفمردمسقت

 هک راب دید دزربط كن آ هلن دا

 | ندنشپدلرق هیت لیوش بولوا نیکتسو تح »و ضابب یسالعا رک هکنوح

 د دید دزربط بونلو | باق هیاطهیقوف ءاتهج وا سب رعت هدعب رلیدید دزرناک |

 یانعم × شلایخدیارفس تلاحرهب * شدابنو دنقو رکسدزربط (تببر) رعاش
 Sb هع طق ی >وا للاوبد هطلا (رت) هکنوح ردکعد یدروا هتلاب د یسدیکرت

 شا مدنسماخ تش ك هعسأت 4 هع طة ود یدروا (دز) ا تب

 چچ نادیات شلوایسانعم هر هل

 رداهمتچردربدنام نادبات * ردز یزورشتلود باتقآ es (تد فا

Aaa memat. a teen n 

 هعطق ولد ا( تو ) هکتومبزودکعد اف لاحم رم یانعم * زا ظنا

 قس اکردن اکمیسا تادا ) ناد CT تاب كدا

 4 ناخد ندنآرقح مک یروم هجا تاودالاق

 ناقح نوتتنكغاجوا هلب رسک كنهدودم ءارو 3 كن هدودم میم (یروم)

 یور یکنز) تس ) به ذلا ةلساسر د ی اجزارید هجان ه دیکرت اکا هک ی بح

 یکنرهوپ وص یروم جده × طم (یروموحهشا یب * خزودردنوح
 مسا هدنلصا یک ت اق ه دب رع ر اريد ج د كنوک اک ار لک ه د هنسانعم

 یرکنوید ساپ سیا .(روم) گر هتسانعم ولساپ و ولسیا رد وسنم

 ندتتسن تادا نت ءان یک ه دنرخآ یدک ه دنعباس تیپ كن همة اوا

 4 کاب



 و ۳ س ۴

EAE CSD Ae: 

sw 

 ۲۳۳ )۹ توتو

 | هرب ( كیک) هکنوح ردکعد هدراولش هرب یسییکرت یانعم *راولشرد دتف یک

¢ 1% 

 ٭ هزسا ردکءد یسومو کاپ ۶
 مملدپ ورهامینارترس (هعطق)یناعملاوباردح ال ط صا هنسانعم هتسا ( یاپ)
 ٭ دز یاب نادنح كاپ یب رسزا # هدش نوکلکور كنرزایس قرف * تفرک

 ربص تفک# و زا مدیسرپ میلسترمسزا * هدش نوخ یکاپ و دیریب رسب رس
 كن وا ةع طقوب درملاط اپ هکنوچردب وسنممساهدنلصا * هدش نومزا قاع
 هدانعموب (یسوم) ردتسن تادا هبت ءا هدنرخآ یدک هدنرشعیداحتد
 لول مشق مامحم در (هعطق ) رعاشردلمعتسم ید هدیسرافردسرع هدنلصا

 دقل تاتف * هسأرنییّرل یسولادرجدقو * اسولم ةحالملا بو نعسبلاف
 ٭ یسعرب رب یتساسوم هلا هدنفیدلا ( یرترعاش ) یسومان كلوس تدنوا

 ءالصلا هیلعیسوم ترضح ( ءدناف ) یکلب ندشک ییاضیب دی یدرزتسوک
 دیعس ويد یسوم هلغلوا یس هد تدحو هیعرش تبالص لا كمالسلاو

 هک هتسبنج یخد نکوربا یدلوا هلوا شٌعنوا
 هدیکرت اک | رراپ وق لیق ند هرشب راسو ندزوب هلکنا هکردتلارب (نکوربا )
 ر دکعد یی راہ وق شاق یسیییکو یاضم كدنفل وب رب د رینج
 (نک)یدچآ هدنسداس تدب كن هع طق شدی یرکی ویدشاق ( وربا)کنوچ
 یدجل هدنسداس تبب كن هعطق یعرکس زوتوا قر هلوا یکرت فصو

 هکشکبآ لپ هنیدآ تلوب ید ٠
 ( لم هکنوچ ردکعد لیف یییلجوص یسییکرت یاضنمهمانفرشن اذک
 رد,ظفل لیف یب رعمردروناج فورم هلا مالو یرسسک كن هدودم ةیسراف ءا
 تیب كن هعطق یی دی نوا قر هلوا یکر فصو ( شک ) فورعم (بآ)
 ٭ شنوک شا واراوسرش دمه یدک هدنعباس
 ینرب قرف هکنوچ ردکعد نالسرا شب یسییکرتیانعماضبا همانفرشیق اذک
 راوس هدنرشع ینا تس و ود نالسرا ( ریش ) هدنعباس تس كن هعطق

 ٩ راق دب ردنالوا دب باما یدک و ید غ
 یش زوتوا وید انف ( دب ) هکنوج ردکعد ولنوبوا انف یسییکرت یانعم
 ر دفورعم بعلرب ن دنر عل درن (راق )ی دک هدنلوا تس كت هعطو

 < رارقو ربص ب راولش رد كیک
 شطخعماب ار هوک# هرومرددتف كنس شفرشاب ار خرج(تبی)یرونا یکح
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 تاودالایف قبساک فنعم (رد ) یدک هدنعسات تس كن هعسات هعطق ولد

 یدک هدنلوا تیب كن هعطق جن دی قرق وید نوط ( راولش ) بکرا
 4 دش باس ید هبنلوا عياض هنست و

 كتهعبار هعطقوبد هوب ژ (بایس)هکنوحر دکعد یدلوا هوب ژ یسییکرت یانعع
 یدک هدنسداس تب كن یوا ةعطقوید یدلوا (دشل یدک هدنعسان تی ||

 ۱ دش با ردکعد یدلوا لیحت كب #

 ٩ ناف رهح نکرود نام هکی#هلشبآ تبو ر مرشزا لکان(تبلورسخرمم

 ردشلوا عقاو دش آی ہد هس ضعب ردکعد یدلواوص یسک یانعم

تبپ هنغیدلوا نسحا كن یوا حست نکلردکءدیدلواز ی
 ٤ 

 یدلواوص یدوجوو یدلرد هدنماعم كنو هدیکرت یخدمهردیا تلالد روب زم

 هک رکف ر > ر دری وط شاکی ر هدزوس ال ررید

 بیع( فرح ) هکنوح ی دلبا متسقت وید رک بیع هد هماتقفرش

 فصو ( رڪ ) ی دج هذنحرش یناونع كن یوا هعطق وید طقسو
 یک هتتنخاس خم كن هعسات ههمط قر هوا ییکححر

 ی ا لار
 لها دنربکهدرشلو # سانش قیاقح ناب ت تفك ناوت (تس ) یدعس رحش
 ولد قافوا( هدرخ) هکنوح ردکعدیعب وطقافوا یس .دیکرت ر یانعم * ۳

 جز هه دن نکلیدکهدنرشعیداح تی كن هعطعق یک درد یکی

 دڳ دارمردکعد یدتنالخد هعزوس

 رولڪ هديا عارصع یر سقم ردر سفت

 هک داہن خرحرب تشکنا ےس دارد

 م درکه قرخ * نم هک قوص هنم E نوچ(تی) ین لاک
 یدیوق قمراپ هعدگ ی همدیکرت یانم# تسرزتفدرد رس ناتسو نهر

 تاب كس هعطق ۳۳ ی رکی ود قمراپ ( تشکنا ) هکنوح ر دکعد

 در تاودالایق قبس اک یلع عع (رب ) یدک هدنعبار
 اضبا قدس ام ک ردملکتم تادا هحوتفع جم لکهدزرخآ یدک فآ

 یدک هدنخا تیب كن هعطق ی در : نوا یعراصم عج ردیضام ( داهن)

SLRS 

 یسبضام ردرضاحما (رذکب ) هکنوح ردکعد مک ندش یسیدکرت یانعم

 وب ٩



 ( زا )رد هلص هدحوم ءاب یدنلوا یدک هدنتبب نورد یرکب كني ونشموپ
 ید هدنلوا تیب كن هللا هعطقوبد نب( نم) تاودالاق قس اک نمنع
 یدروتکن وجا تیاعر هب هیفاق ردقوب ىلخدم هدرسقمو رفت كنظفل نس

 )ن نکشم ین همتا تعب
 لا وید هیر ( نکنم ) هگنوچ رک ی ی یی ا
 یمدب قرق هتسانعم ی ( ن نی) یدک هدنعبار تدب كن هعطق یعچوا

 ماا هبضتم اه يع یدک ود & نع هدنرخا تاب كن هعط#

 ٩ رش هرخ رونی هک انبضغ ك ۶
 ردکعد ول دوس شع اش دوخاب نالسرا شم اش یسدیکر یاضم

 تا » كن هعطق یر نفرکیا هع مکه تن هنسانعم شعساش ) هربخ ( وی

 ف ی نالسرا را (رش) ی دع ؟ هدنشلاژ

 اردبسنا یمانعم نالسرارداجاز یسانعم دوس نکل یدک هدنعبار تدب كن هعطق

 «< رکداد هوا زادنا تسد اظ
 IW کر وید لا (تسد)) هکنوجردکعد یعتآ لا یسییی کر یانعم
 یجتلای رکی قر هلوا یکرت فصو ( زادنا) یدک ه دنعبار تس كن هعطق

 هدنلئاوا كني ومو رد کر عرضاحرما ( رک د اب )یدک دننماٹ تب, كن دو
 هدنسداس تب كن هعطق یش! یکی وید توط (رک)هنسانعم نکداب ن ےک

 راد هلابند یوهاربلدمنج یدک
 یوهآنآ ك نم *وداج سکر نادشکی مدوخلابند (تییا)مساولادبع

 هکنوچ ردکید ناربج ج اوط قري وق یسبیکر یانعم # هديشکو اند
 قرب وق (هلابند) یدک ٠ هدنسشنات تیب كنهعطق یجندب للاود نارمحوهآ

 FF ر فصو (راد) یدک: دنلوا تيب كن هءطعق یجشزوقط یرکی وید

 ردرسفت ( رلدےشج) یدک ه دن لر هعطق ید نوا قر هل وا

 راو یت رد هیبت ك چوک
 یعچوا یللا وید شق ( ین ) هکنوج رولوا كعد ولنا شماق یسییکرت یانعم
 هد ههطق یحرب قا رق وید ںی (راوس ) ی دعگ هدتسداس تدب كن هعطق

 + یرهوکردنالوا كاب یلسن یصا ۴# یدک
 هنسانعم هنسن شازود هلی رهاوج یخ د مهرارید یخ هنآ نالیگ تح

 رول ح هد هنسانعم شو رف رهوجو
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 i ډک یرورپ هیاس هدکعلسب یلزان 1
 ۳ ۷ a سو فلزرز #* فلز تاتقاوت یور شدب (تبب ) یشحو
 ٠ اا ود هکلوک ( هیاس ) هکنوح ردکعد یکلکعلس» هکلوکی سیکرت یاتعم
 E ر فصو ) رورپ ۳۳ درک هدنسنا تد "كن هع ییدرد قرق

 | رد هیردصم تادا هیتح ءا یهدنر یدک هدنطساوا كن هحاسد قر هلوا

 9 4 الو تلود یکی اک یدلوا #۴

 | هسکون نوج تسه * میس كيرحز ناک ن هارب تفت (تی)راکد ایم
 یدکی( و )کنوجردکید سکی کب یسییکزیانعم» مس یال ابر هدنز
 ۱ | شوپ نوسلواولوطفورعم (هسیک )یدک هدنسدنان تب كن هع طقیی دبقرق

 3 هک نالوالصا درد هداژ ودنه یاد نوسلوا |
 ۱ | ناوتنوج* سابسنعاتساهدازو دنه هک تشیدنا دبزا (تبی)نالسهجاوخ

۱ 

 بت

 E || یدنه)مکت :وحردکعدواغواودنه یسییکرتیانعم# ی یرسکیبتنس فالخ هد ون

 | هنسهرثکدنهلهااصوصخ هلم ك هدود#لادوینوکس تاونویرسهک ناه
 | واو یگدنرخآ هکنوح ری هناا نالوا نک اسهددنهراداموعوروتلوا قالطا
 ۱ نالوا لصاح هددنهو هالو نک اس هددنه بولک ندراددرخآر دتنسن تادا
 .هبیسد واو جده رونلوا ریبعد و ولد یدنه هللا هدست ءان ا کل۶ نعد ودنه هنابت

 | ردتلھایس تاسانمرولوا تفص دوخابرونلوا ,قالطا هد هنارملد لاخودنههلبا |

 عج هكا تد 7 BE یتقرق یردصم ردلوعم ےہ 2 (هداز)

 ¢ € قو لتا کرد هدعو هزره داب

 la ا کس وفا یدومحاف 0
 3 ۱ (هز ره ) یدک هد نما تد كن هعطق یعکیا او کر روید لب

 ی ۱ تب فا تا ءطق وند لطا

 ۱ OER ۳۹ هکلوا زاکمس مه

 | ثن هلن ی قرود هر (هس) هکر دکور ار یاس
 ۱ 2 | هدنسداس تدب كن هعطق یب ییرکی وید شيا (راک)یدکهدنساخ تب

^ 

 ۱ أ | 4چ شورف ناراب ردیموهغم انو ب یدک

 ۲ 1 E ) نارا ( کو اک ی ر یاش
 3 دمت یند درفعاما هلوا راب مج هکىدیاوپ سابق ن ۳ هتسانعم تحاصعو

 | ۲ . تب ی دزدزو تنیوشموب قراوایپکر ف اند ) رووا
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 ٭ شوهولقع شلوا یسانعم لد عر

 یتا یرکب وید شوق ( غرع) هکنوچر دکعدیشوق بلقیسییکرت یانعم
 تیب كن هعطق یی دی نواوید بلق (لد)) یدک« دنسداس تدر كن هعطق

 4 نوح رکے کر وئید هسو ام صاعت یدک ه دنا

 نعم ( مرک ) هکنوجر دا برض وید قیا یناق ید یسکرت
 یدک ه دنحرش ی ربخا تدي كن هعطق يا یر حب ويد راح

 یدک هدنعباس تس كن هءطد nS ناق( نوخ) 7 7

 ٭ نوردشخ افص هلوا فا

 (شنع) موم اک هکنوخ هنماعم یمرب و افص هی فرا یدک یانم
 ورحا ( نورد ) ر دمفحم لعاف مسا دوخأن رضاح صا ندنظل ندیشخت

 یدک هدنلوا تا كن هعطیمز ومط قرق ويد

 رو كشخ شلوا یدآ زدنوک هک ۶

 كشخ روفاک # دیارب هرب زا نوح مد نیشنآ ی وها ( تس ) یعصفازربم
 لج جرب هر ردشنک مد نیشت آ یوهآ «دتب وب # رباربرت كشعاب د د رک

 هدهنسانعم دیو كن هدحاللطصا رتو كشخ ج د مه كشمزور كشخروفاک

 یروق ( كشخ )هکنوح ر دکعد شا و یروق یسدیکو یانعم رولک
 یدک هدنلوا تب كن هعطق یب لیلا وید شا (رت ) وید

 هب رس كشخوزعم كشخر دل د كپ 3#

 هکنوج ر دکعد سا یروقو نیب یروق یرابنکرت ی انعم همانفرشق اذک

 | یرشاع تیب كنهعطق یی زکس یر کب وید نیب (زغم) یدجک افنآ (كشخ)
 یدک هدنلواتبب كن هعطق ید یرکی ورد شاب ( رس) یدک هدنحرش

 ٭ لزوکه دانعم هلوا دهاش هج رک #*
 هعج زورو ی دیا ناس ی هنسنر و یضاح درصو فاز نابز ینعع هدب رع

 یروعش كنهرف ف انو ه دهر هفرع موو

 4 لذتم اما رازاب دهاش #۴ 0

 س نوچ تسنسد مر #* بوخ هاش یاه والب نایمرد (تب ) رعاش

 ا یحتل هدلوناتسا ر دکعد یزوک راز یسییکحر یانعم # رازاب

 < یلکو یرهش ه سید هدلڅرپ ې

 رولک «دینات عارصم یر رد رسوم



f0. "7۳ ۳  

 تن چ ییصاحر دوب یزاتم كن هدلب

 1 )ک ۳ هکنوحر دکعدولب وکو ولرهش یسییکزتی

0 # ORME E 

 4 ناوخ دنزو فاب دنز شلوا لبلب # ر دتست
 او نر ار هتبرب هیچ ءاخ#ر درامسا تالاب هقشاب هقشاب یزربره

 ر دیو رح ید (ناودنز ر هلبا
 ن اهح شفنرد هاب دناهفصا

 سد ر هاظ یسیکخرت یانعم هنسانعم هاب رب« دناهفصا (ناهجشقن)

 | هاش « دنلباقم غابراح عقاو هدنراک دور هدساز یرهن ناهفص هاب لوا
 | |ىسەچاىردانىلثم ه دن اه> نر زد هلیارارصق هن حرفمو عیظعرب كيسامعط

 ۱ ف لقن نغیدل وا تفابض ولعلکیر هدنا ه رب ی مطان هلغلوا

 + مه هچعابرب ہدزارش اشکلد ل

 ۱ یخ ةد یعکیاكن هعطق ی للاوبدیمچابلق 15 یسینیکرت یاشعم

 ۱ ناز نایک قو د هداسه,یرادعم كر اح چوا ندزارش هک ارو رم

 | بولوا یراجرهذ رب ندنسوراقوب رد هحعابرب نونهضم هبا رر صقر ظذ یب
 1«دننورد هلغلوا .فیطا ی هد هم دو رهراق | | ن دنس هنروا كن هاب

 | ی دعس عشارز زاتوط هک وید یتلا یدعس جش ردراورلقل اب هی ی

 هدام بتم یح رد دززوا یهبتم روب نم رهن یرونم یدقرم كن

 ۱ 3 سل اغرب ی مظان ءانب هنغیدلوا فرشم هیارخروب رم دق رم هل خلوا

 .قرف هلکعا صد رعذ ولد رد شعلا تب رم نیک هدر وا نس یرلت رم طح

 نر لیفلکت تناغو ان اددح هاش هلبا هن ام تربع هدنفرظ نوک

 ۱ ۱ رافایم میظع نوکرب هدنا هرب ر مظان هليا تک از ۾ هرکصت دکدبشا
 1 ی دیا راشهروبب لقن كل ذکی راترضح# هيلا زا شم نکی دتا رامارککاو

 | ٠ # مرا نوفدم هدنآ یدعس ےش و

 1 ویش هلا تنح (مرا نوفدم ).یدرونک نوڪا مربا هدا ز ز,یعارصعو

 1 یلانم لام لناهح داع اتادمرا لد داع .ندادش .فورعع (مرا) ۵ :وجرداعد

 ۱ | هدیسرافو هدب رعردیعما ك غاب یکیدتباوبد تنج بودیا عجج ی رهاوج فتو

 ۴# تسال مرا غاب مرک لهارب و یوک نوح ( تب )رع ر دوی

  eSرب 1 نما 1
 ۱۳۳۲۲۲ اف حس نا

 `  Eیاد 4 ۱
ea 
0 
 ی



 + ناکم شوخی صم تشک نام 1
 هرسم ( تشکلک) هکنوج ر دکید یس هر ىسييڪڪ رت یانعم |

 هنظفل ( ىلصم) نکا یدک هدنتیب ىج با كن هعطق يشب للاوید
 ردم سا كروهشم ٠ هاکحرفترب هدنبرق كنس ا زارش هخلوا قاضم

 ررو بو دیا حاصقا ندنارب صمظان مک هت
 نايشآسۇدرفەدنا ظذاح هحاوخ ۶

 تنجرد هک ی اب ی قاس هدب (تیب) ردیا طن یکت مارک فاح هجاوخ مک |
 یسییکر تی انهم لصالا ف # ار یلصم تٹکلکو داباکر بآراک« تفا یھاوخت
 فاک(تشک) فورعم (ل 8 هکنوچردکعدیماشامتو یس هریسم لک كلالصم

 یرلحراش ظفاحەک اماف رد هنسانعماشاتوربس هغللا لصا یف هلحف ك: هبسراف
 یکلنیکآ لک كالصم قمی یکللک صع بوی مهفینکی دلکهیانعموب كتشک
 نکلرد هنسانعم نیکا هل رسک ك هب رع فاک تشک هکنوحراب دلبا ربسفتوید

 || هجاوخ ندنلیق مرا عاب ( نایشآ سودرف) ظفحاف ردیکلوا نالوا باوص
 [| كنيرب ن دن هاب تنج (سودرف) هکنوج رداعد هلا تنج هظفاح |

 زا نالوا هویمو چ اغا هدنحا یدشعلوا بب رعت ندنتغل مور هدنلصاردیعسا
 سودرفلا یحاص تغل ضع یحرولک سیدارف یعچج هنسانعم هجعاب
 | یدروس ماشلا مضوم سیدارعلاو "هماعلاق هضور ساو هنطا ق هش دح

 اصوصخ هنسانعم یس هوب سوقو اموعهنسانعم هوب هیدم كه رمه (ناشآ (

 + ردیغامرا كنا مهینکر بآ ساک
 ۱ زاسمالا هیام هدناکررم مالعا یسهدعأق كتسن هدییرعیدیادابا نکر بآ یصا

 یدبع ههللا دبع راشرونلوا فذح یژزرج یربع بوئلو تسن هرج نالوا ۱
 تشن وید کر فازا یفذح دانا ید ه دماقعوب رارید یرع هرج ناو

 ردعن باوج )رونلوا ارجا هنوک هن هدسرف ناسا هیرعلاّوس )یدنلوا
 | دوخاب رون وا سابق هدصووصخ هلی وپ هد هنيا لک د ې رع نم نح ام
 لصایسییکرت یانعمرونلوا لن هی یسرأف هرزوا یدعاوق ییرع راش هت
 لصا عم لمص (نکر )فورعم ( بآ ) هکنوچ ر دکمید ییوصیمارج
 یدک هدنحرش لوا تیب كن هعطق یصتلانوا وید ار ( دانآ ) ءزجو

 4 ردغاطرکا یم

 ۱ ES ts لوا قمرا دوهعم ردیعس | اطربهدنس ەچ اا ی

° 



 یرلمافموب رب شیطان یروعش كنهرفف اذکرواوا یراح ن دنراک دابا نکر

 فيطا مالڪ ضعب دوجومان هدراتغا نوجا كنا یدلبا اشاعو ربس هل اب
 لنهفح و و هلتس ه دیصق مان نحو ۵ دئس ه دیصق مانهنانط که تنیدلب وس

 هدزارشهسورح هاکد زن وح بودیا می رصتو راعشا هدنسائئاو ه دنس هجابید

 لوابواک ندقب رطمانناشوپ تملخ نکل ر دلبج طسوتمرب یغاطربک ا هللا
 رکا هل ابج هلغلوادوهشهزارش یظعا داوس هعفد ه دق دنلوا دوعص هلبج

 ندلبج لوا یب وص دان ن کرو بونلوا هیعسرک ا هللا هلبج لوا ندلجا یکیدنید
 یغیدلوایراح هیالصم تشکلک نالوایدق رم كظفاحهجاوخ هللا تاونق

 یدیاراشمروب لقن رب رحم مان یراک دید هبظفاح رام هب الصم تشکلکو

 + دینشو تفک كعد واصزوس قشراق #۴
 وید یدید ( تفک ) هکنوج ردکعد یدتشیاو یدید سیب ڪر یانعم
 ےک هنر دی ام ( دینش ) ید هدنسداس تیب كن هرشاع ةعطق

 ی دک ه دنرمخا تدب كن هعطق یتا نوایس ه دحو ملکتم یضام
 | مک دیشکن ماد یدلبا ضارعاو رت

 | یی دی قرق وید كنا (نماد ) هکنوچ ر دکعد ی دکچ كتا یسیبیکرت یانعم
 تس كن هعسات هعطق ود ی دکح ( کز یدک هدننسب یعکیا هعطق

 ٭ اح یب صعش یدلوا نکفا ه درب یدک ه دنسماخ

 ( هدرپ ) هکنوج رادکعدییرب باججردبیکر فصو ه دنلصا یدومکا یناذک

 || دوخاب رضا محا(نکفا) یدک هدنتیب یصتکیا كنهعباس طعطَقوید باخ
 یدعگهدنتب ییبرکس ك هعطق ی جش ق رق یر دصم میکتنردففخحم لعاف سا

 انشا دوز نوس هسروکییگره
 كار هعطق ی نکس ی رکی وید ریت (دوز )هکنوجر د هلی وب ی د بیکرت ءاضتقم
 راد هناکس دص ةا عم سلب هل اهرم دم ( اشیا ) یدک هدنتب ییزوقط

 ۱ ٭ عیطم تباغ میکوش ه دادورف نت و
 ]| یی دی قرق وید نادب ( نت ) هکنوچ ر دکمد شمري و ندب یسییکرت یانعم
 | قیساکر د هلص نوعا ظفل نیست (ورف ) یدک هدنلوا تبب كن هعطق
 هدنسانعم شمربو هغاشایتدب بویعلوا لج هیهلص نکل ةکرلاتاودالاین

 || كنهعطق ی رب یمرکب ود یدریو دادیسیضام (هداد)ردنسحایخدیسلوا

 6# عیفش یتوهفم هسلید ی دره تسد ۴# یدک هدنعبار تس
۱ 

TEE: 



 رب
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 (تسد)هکنوحردکعد لا بوسنم هم دا یسدیکرتیاذعم بد

 یعنچوا یللاویدمدآ (درم)یدنک هدنعبار تس ك هعطق ی دب یبرکب وبدلا

 تاودالاف نبساکر تست ادا هیت هل یدک رب یکی كن هعطق
 ر داع یھ م کک اینا ید ۲ " تطیسلا
 ییهجهلیرسل کز هدودم هتشعاب و کر ره (ییانا)

 فصو رد نس (تبب) یدیما هنسانعم هسوک قج اربخ ی ندودنکورهاظ
YN FOREفرظ هلقلا مک لواییانا هدس وب *# ناتا  

 د نان درک هش هدرلتج | شلو ا ۴ ردهنسانعم

 یسدیکویانعم رد تادا نونو فلا ردیظفل ندرکه شدش یدرفم

 ( ندرک ) فورعم هتساشم هساک ( هشش ) هکنوج ردکعد ولنویب هشنش

 یدک مد یجزکس كن هعطق ىج دی یر کک ود نو

 هم كپ یزوب ردنالوا یناشرپ تس و۶
 تس ناج نی زا * یناشیرپ زا دش نوخرکح(تس) ج ماجرد نیدلادحوا

 كي نعد قق (تڪس) کنوچردکی دون تق یسبرکر یانعم * یناشاب

 یدیک دنلوا تدب كن هعطق ید یمرکب ويد نلا ( یاس ) هتسانعم

 ٭ كعد ردقوج یتروع هیاخ راچ ل
 ییزوط نوا ويد ترد (راع) هکنوحر دکع دول هباخ ترد یسییکژ یاضعم

 كن ةي ءا و كنەدودم همم ءاخ ( هیاخ ) یدک هدنلوا تيب كن هعطق

 نوسلوایس هطروع هتصخ 2 رک اتو هطروعأموع هلی هعسر ءاهو یزهحف

 نوسلوا یس هطروع ناوبح راس رکو نوسلوا یس ءطروع شوق رکو

 ¥ رد هاب بک هک | یدیهش یدک

 یرلکدید یالع هتسود بوبح مکن هراببزیع تسودنز نعم ) یدیهش)

 یدیهش نکره وشم * یماظار تلاص یهاوخ رکا ( تبب) یمظنر میک
 تر و د یهدنرخآ ب وبو ربلد عب دهاش یعع یدیهش هکنوح * یمالخو

 كن هعطق ی ییرکب یاس مکہ تن ردیسراف یر ( هرابنز )ردتس تادا

 یدنلف رقت هلسسح یعویش هدیکوت نکل رولو هم ندنحرش یمن تی

 ٭ رد هراعب نربو ناج نوا تروع# .
 هلبا هغلابم هتروع (هراب )هکنلاتحا هوا حاضبا ىلوا عارصم هکلاتحا

 رر ترظان)ردکع.دزمس هراج یسییکرت یانعم هلوا شلوا مسا هن دیا ليم

N ر 
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 ارتست دیه وب دصق تعا بطور ملت کید
 ر دشلب وس هناجرت اب وڪ ويد هراڪب نرب و ناج هلبا ماهما یتسانعم

 + طالتخ او عاججیدتبا تفرک اپ
 رحب اتش یتعی ٭ دنزا دنا مس كنسامح ماشاتزور (تبب ) یتا اوبا

 (اپ )هکنوچ ردکعد یدنوط قابا یسیی کرت یانعم # منکب متفرک یاپ
 (تفرک ) یدچک هدنعبار تیپ كن هعطق یجندب یرکی وید قانا

 یدک هدنسداس تس كن هعط3 یجتزوقط ود یدنوط

 هک طاشن بآ یم هدانعم یدلوا

 ردمولعء یتادرفمر دکعد وص طاشن یسییکرت یاضعم عمجلا اذک

 ۱ هک راکبان لوش یدردشلوا شکفد و
 رولڪ هدا عارصم یرسقل رد رمقم

 چ راکش تروع هی هرابنز ردیا ےک #۴
 اأ ردلمعتسع هد هلل ةنسلا (فد) هکنوح ردکعدیعکچ يا تیک ام

 یدخک هدنعباس تیپ كن هعطق یجندی نوا قرهلوا ییکرت تفصو ( شک )
 ۳ هک ماع یاوسر مک هبق لوا درب نز#

 | یانعم * درع نزدوب شمان هکسب نیمه * عیطراد دزمرک اراکنآرب (تبی)یماح

 || یضجوا یعرکی وید تروع ( نز ) هکنوج ردکعد تروع هلترجا یسینیکرت
 تاودالایف یبساکعم عع هحوتفم دحوم ءاب یدک هدنشلاٹ تیب كز هعطق
 ی دک هدنساخ تس كن هعطق یعچوا لیلا ويد ترجا (دزم ) ةطبسلا

 هدیکرتو هدیسرافو هدس رع هنسانعف تروع هبنازو یسور ردربسفت ( هک )

 یکیروسکو ا رطاقو هودو تاردیظقل باو هليا عض قاقتشاذخ ام ردلمعتسم
 هرابنزو هبگ هدب رعرابد هکتوج رولکه د هنسانعم یکی روسکوا ناسنا هنسانعم

 یسور ندلجا لوا راردیا هلماعم بوریدلب نراودنکه لبا لروسکوا هنیرب ر
 ببس كلا هکنوچ یکی راکدید به هنالغوا نوب أم کہن یدلوا اع هتروع
 یساط ماج ےک هت رولنید ریه هنساطماج هکر ردیا رعت هلی وش هدنس هيمن

 هراعتسا نوهکیدتک هلا ندلا ىد نالغوا لوعفم كلذک شود هلا ندلا
 یدلوا هدنس ۳ هدیسکنا هلا لامعتسا ترنکر دید ریه کا هلمعد رط

 #رذک وکز ناشن ایپ دهع # رواب نکم ارزریهو هبق ( تدب ) یمظنربم

 ۱ 6 ماوعلانیب یدیکیدلوا راوخ هبلق ل

 « هبلق



 ماوعلا نیب اک | هک نالوا هطساو «دنسارا قوشعمو قشاع ( راوخ هیلق )
 ۴# رابسب درکی راوخ هیلق هجرک | (تبب) یناعلا وبا رارید كنوزپو یدیک
 ( هیلق ) هکنوح ردکعد یب هیلق یسیبیکرت یانع+ *راب هناشاکردرب اه بت

  هماعط لوش هلا هیتر ءاهو یعخ كن هب ءو ینوکس كمالو یتحكفاق

 ررید جد یدغس اکا رارروشب هلا ناغوصو دوخحتو مداد وزوج هکر رد

 هدنروخ یتعع هلبا ارو یس هلاما مضلاو :هلا نیب كن هع ءاخ (راوخ )

 %4 زا زان راربد هةصاحس نالوا رغم

 نالعوا هزانمسی وتیس دیکر یانعع تسود بوبحو هرامالغ يعع (ژابزات
 RS E هزات مسب وت (زان ) هکنوحر دکعد ېی داش وا

 كن هعطق یصتلایمرک قەل وا ییکرت فصو ( زاب ) یدک هدنسب ییکبا

 هروکه م4 ر قف ردلعاف مسا تی لاصفا ( قم ( یھ | تب

 ۱ + زاس زاکیمز زود س ۱ هدقل هرا ۳ رددلوم مالک

 یزاسراک ناناجوام ناي هرد oz دا : دزیارکش (تدب)یناعلاوبا

 PF ییرگب ولد شيا ( راک ) هکنوح رد هليو جد یسیکرت یانعم# میان

 قر هلوا ىيڪر فصو (زاس ) یدک هدنس داس تس كن هعطد

 او هک یک نق یف دبا ۳

 * ماخ لعف لوا جم راجوربخ زات #
 دنکیم خمراجالثمردح الطصا هقشب هقشب هد هطاول یرپ ره كييکرت یکیاوب |

 دارم ندماخلعف هجربدقتوب ( ریخزان ) هبلع سقو هنسانمرایا هطاول اربد
 ردبس هیرق جد ینا عارصم شعا هطاول هدماقمول .

 + مالغ كنوزاب یدلوا لالد هوک 9
 ظفاح هجاوخ اضنآ قبساکیک یکیدلنید شکفد هنکنوزاپ تروع میک هتن
 ٭ ییارغد مسر شی ورد همه × هعهار نالف نواح تفکخ ( هع طق )

 یسییکحر ی انعم * ییالنمو یرعاش زا رتهب *راب دصیشکفدو لالد هوک
 كن هعطق یمزوقط یمرکب وید سج ( هوک ) هکنوجردکعد یالد سجت

 ردفورعم لبا دیدشد ( لالد ) یدک هدنتدب ییز کس

 هی هقا حح“ رایدید نربط مهر

 هدوهعم مضومو فورعم هلنتتعف (قبط) ی تصو (نزقبط)
 |ندناوریبعت وب د هقاح هلبس هغیص هلام نوصکنا  دفوصوم فسخ اد



 GE درو مڪي یدلنا مسفتو حا صفا هل ینا عارصم
 1 ۱ 3 %4 هر هداتٌسم هنروع یبکو دنک

 ۱ 3 هداح تدب كن هعطق یجتزکس یمرکب هدلاح ینبدلوا یکرت فصو (نز)
 [(هقاتشم) رد هنسانعم ی ریدشروس هانا هفلایم ( رقاعس ) یدک هدنرشع

 قالطا هب یک ز هکر دقن یربره ند هواه“ و ندرة ط ( هلت ) ردقورعم

 4 اا یدنوا قرفود یچباع هقاحسو اا هد هسا . ا

 9 ۱ ۱ "| یهشا كلا ناف نعفا * قرشلاو ترغلاف قلا ت تاوذانالا ( دعطق )

 ۱ | *قراب قرحلا عقرب بببل یاو * اهلثب قورمطنا نعقرت نک ارا × نسا نم

 . . ۴# قلا ىف زباب ريل عويس سلو × یهتشب م لل ا ربا ناف نقفا

 ۹.۰ 4 كغالاغ دا ندر نار نرخ
 | لاخدا ندر دنا هنسنرب یب هنسنرب هلددیدشت كنار ی کیا (نارب قرغ)

 ۱ ۳ رڪ لیمهاکره (یابر ) فرط لب ريما هنسانعم ا مات نعي كجا

 | یدارق هجاپ نابع رخآ ٭ مدرک ناشی رپ شرطاخ هکمدید # مدرک نارب
 | یردانق یسییکحرت یانعم ۴ م درک ناسآ یورب و راوشد # دوخرب مداد

 ||( نارپ )ر دی رع لصالا یف هندانعم قمهرتاب قرغ هکنوح ردکعد قمر
 یدک هدنحرش یسداس تدب كن ههطق یعکیا قرف ولد دانو رپ ردرپ عج

 ۱ 4 كعد كەردشروس هحاب نايم مه

 | هد هنسارا یغلبوا كنانز ید مهردروک ذم هدروک ذم یعابر یک هن

 ی و هجاپ نام لیم ( تیب ) یها پس مریم هیانع» یکیا رارد هچاپ نايم
 یسییکرت یاضعم # تسزتکتن سک ز هجاپ ن ایم هک ریز # دنک شیب
 | ییرکس قرق وید قلاراو طسو عم ( نابع) هکنوجردکعد یسارا هجا
 یس هحایراولش ( هچاپ ) ی دک هدنحرش یبب یجنزکس نوا كن هعطق

 13 ا N كنهرف ود ماعط فورعمو یس هجاپ طوبو

 # للعقد ید د هتفرکرس و

 ) عارم )رد شید دتحا هرظهددلو عقاو لاحوبهدیناوج تلاح هم یتربح
 نکردیکب ودیا نطو كرت هرخ الاب ( دوش ۳ ہور دنرهکرس دنحرهار هی ) ۱

 ح ۲ ول هنر بولت هوم او ترس

 | :عورع راکفا لداب خ رح-.تسدزا ( تدب ) زرولوا هاربهبودیا ظذ

 8 رکی ن یر ر * میرم ادابک هتفرکب ید بود رهاخ |
 س تست



6۰۷ 
 [(هفرک ) یدک هدنلوا تیب كن هعطقیجن دی یمرکب بویدشاب (سسم) هکنوچ |

 یدک هدنتیپ ییز ڪڪ س كن ههسات هطق ویدنالبوط 3
 < هشبا یز خو تفخ یاد قد ۳

 * دون رمخاتسر رت تلود # دوب رخ تفخ کت سنا تلود ( تی ) رعاش ||

 اخ (تذخ ) هکنوچ ر دکید قر هقلاق قر ابویوا یسییکرت یانم

 € رح )ردصم ہےسا هرزو | یس هغیص رها ندنزخمل ندیتفخ لن هیعم

 یجب ی رکی دلاح یھب دلوا رضاح رها مک هتثر دلعاف مسا چد

 زرد هشود هل هدماقم وه هدنکرت یدک هدنتبب یهکیاكن هعطق ۱

 4 هایس هما هپ هسپگ مرحتیدنید ۱

 یهایسهمان لا یجر ۴# كىل عدز شنآ دوخ عاتمردوتره (تی) ینافق ار

 هراّق یزفد هدماعم ول هدکرتردگعد ران یوگا بکر ف یک

 یدک « دنلواتبب كن هعطق یشچوا ق رقوید بوتکم (همان ) هکنوجزرد
 یدک هدنساخ كن هعطق ىر قرفوید هراق ( هایس)

 ۹ هاک و مرج اطخ فلز یخ دم
 رد رهاظیسیکرت یانعم هم انفرش یف اذک « اکو مرج ینعب اطخ فلز )

 4 نز كنسربار ماچ هلبا هب ون #۶

 هشدشییعع ( ماح) هکنوجردکعد روا هشاط یب هش رش یسک یانعم

 ةيكرملا تاودا ف قبس امک لع عب ( رب ا تادا (ار)|)
 صا ( نز ) یدک « دنتیب یجزومط كندعطق یی ها ید شاط ( كنس )

 یدکهدنعباس تب كنهعطق یر ق یردصم ردرضاح

 ۹6 نکش ناب وشم همزوب یکی دهع
 یدک هدنبخا كوو یی یکی و اردرمضاحیهن (وشم)هکنوج
 كن هعطق یا قرقوبد دهع ناع هکنوح ر دبکرت فصو (نکشناچ (

 مسا دوخ اب رضاح ما ندنظفل نتس ڪش ( نکس ) یدک« دنلوا تس

 | یدک هدنعبار تیب كن هعطف یخچوا یللا یرضاح یهنیکهتنردففخملعاف

 ۹6 ندنادرک ق رور بعمل وا عراف #
 | و تیدح دنناوخ نارینع»«ثیدحوح نارونعم (تس) یولهد نسحرمه

 ر دکعدكمردنود دغاک یسدی کر یانعم ٭ دننادرکب قرو دتفارد وج

 (تس) مای LD دغاک لوا رد هیانعم یکیا (قرو ) هکنوج



 ا

 ار 22 3
 | نال تکست هاررد دو TRT 27 دنهکق اروا

 هننانعم كمر دود بف ك: هيسراف فاک (ندنا درک )بد هنعاربب كح اغاره

 3 هديب یارک كنهعطقیم دب یر کن ییزال لعافمس مهد لوتمر د رڪ م

 ندناشفا نیتسآمهر د هلیوا # یدک
 ۱ | ورک نیتسآاتفا #ر دیار اترا دکر کیدا ضد 2 : (تب) یشحو

 كب 3 ا رد لیگلس کناوقموب لا هدنکرت هینمافم لا وب # دفکنآ

 یجکیا كن هعط3ی در : قرد قلد كن ) نیتسا) هکنوح ر دکعد قجاص

 ۱ هدنرشاع تیب ك دمعت یک قرقوبد قجاص ( ندناشذا) یدک ه دندن

 ۳ ات ناجو نم ناج قمم. یدک
 ا وا عزم یرمسفتر درم عارصموشا

 2 ۱ 4 اعاد مالوا خاص هلکرسزب و
 2 فرود یاران :ز # دینکهکآ اررادلددنکبم یارخلد (تدب) ظفاحه>اوخ
 4 1 ضعبو رد هقاو وبد تابع ند داتا هد همانف رش ها ناجو نم ناسف

1 ۱ 

 . یسکرت یانضمر دکعد نوصعح نماج مزیو رس بولوایبق هد هست |

 و تیپ كن هعطق یجترکس زوتوا قا (ناج ) هکنوج ردکعم نکلاجو ماج

 یدکم ورم رم وند زس (اش )وید نب( نم) ید دننلات

 ۶ . + كمامدکح مدز دوخ یارو تسد
 1 ا ۳ لا (تسد) هکنوحر 9 مدروا ی ءاناو ییلاودنک یسییکر یاضعم

 1 ۳ تاعدا ويد قانا ( یاب )یدک ه دنعب ار تد كن هعطق ون یرکب 1

4 ۱ 
: 

 ۳ تدب كن هعطق یحنزوتوا فدک( دوح دا زور

 ,لکتعیام ندنظ هان دز ن 9 رک هدنعلاستس : تن ده طق ی رق (مد زر ۱
 ۱ ۴ 1 هک كودك اعد مدعا عادو مه ۱

 رک کر رود متنکالصازاتسسیکیب وجع هحامزا حالص(تبی) ظفاحهحاوخ |
 امر ۳ م دل وس اعد یسدیکرت یانعم * ےک اعد ارتمالس شڈسم

 / ر ويد م دلب وس ( مقک ) فورعم ( اعد ) هکنوج هنماضم م دتا

 ¢ eS و یدک دنا تب لا هع ط ىز وةط
 ۱ E 3 ۳ هلا هک ءاهو یرسکك اکو مس كهدود + هدح وم ءاب ءا )کو

 بدا هلوا راصتخا هلف ذح كلاد ن دنظفلا هک دوب لصاهنسانعم

 ون وکو کو # تس دلک ت خرزا از ارم ابضاب (تی) دناح



 هک ادف ناج لاب و ورکدیاجنورک ن اج . ا ناتسب ناخزا

 | ناح الد تشالثم + ونشد نمزا نک بان یم نهر ن سو نا ) تد ( یسوط

 هکنوح ردکعدن هر تاوتا نهر ناجینی ڪر یان کانی ؟

 یدک « دٌلوا تاب كنهعطق یحدردقرقود نهر (ورک) یدک افنآ ناج

 یدک ٠ دوتا كن دهطق یک ووز ایا یدک

 4 مامت هنسنرپ هساوا دنارس ید

 یروصق ینان) ةنسانمیدلوا مات هنسنرب لوا )ر د هیاضعم یکیآ (دمآرس )
 هکناره (تبب ) یناعلاوبا شب وشت هجورب هیانعم یکیارارید هنايلوا یتلعو

 (یرت رعاش) دش دمآرسورب تلودب هکنآ دپ نیب * بند تلودپ دمآریس هتشک
 ردد تاذ رهو که ماها هححبسلوا * رددمآرس یکرد د جبس ءاینا هورک

 یک دی یرکی ند ساب ( رس ) هکنوجردکعد یدلک دشلب ییوکرت یاضم
 كن دعط3 یحزوفط یرکب ود یدلک (دمآ ) یدک دتلواتدب كن هعطق

 ٩ مالسلاو یدتب هد یهو نت ۷ یدک« دنلوا تدب
 ماتلنا یکم نس همو ظنم هلی صلخت نسح هدمافمو رب ی ما کلم

 هک یدلوا ماتلنا یکسم هغ لبد هلی رانوب # . . هردهللفیدلیا
 ) نوسفاتتلا یهاتتیلف تللد فو كسم ات ۷ ۲

 لک دیلاخندما تتخا ف طاو صلح سح لاحرهم یداباسابتقا ندننیآ
 مامن ج ذ یس هلج كاملا همانخ هغ رحت مال ه دکنم ( هتکن ) هرد هلو

 ظفح انید ولو تل هاش نمیدیو نزو؛دعاسمهلون زرد فح ماتخ حیرت

 مو ماظننح سوپ مکه وطتیمز
 (هموظنم) یدحا مه ؟هدنلوا تدب كن هعطق یجنرکسیرکب وید لزوک (یهزر)

 وید نالوا لصتم هنیرپرب بوشالوا ( هتسوپ )ر دب رعلوعفممساندمظن
 ( مان ) کورعم جب ( یردسک و ۹ تیپ كن هعطق یجیزوقط

 هلوا یچج لیظن دوخاب هوا ی د عر دصضم , کوبا

 + یدلوا مان هلی شیما كمطعارزوو#

 ۱ یدعک هدنسداس تا كەى یکد نرو او نادر (مانب (

 لوا نونعم هلکنآ ۰ د هجا و روک مهد هجابدیمما تابع ,رو عل

  Eهبذمو تسيح ر دقلوا هد دم وذخنمول ی ایت |

E ر و و 
mssت سهم  

 ا



 1 ت ناشر دلشپ EE ی 1
 ۳ قرف ی یک ا #0

êx ۳۷ ا  Êاز : 8 یا هد وب کا  

 1 ۳ م * رو رد هللفیدروب ملت | الصا زدن :وق مدح 5% 24

 ی ابعتسا ید هدرلاشناردس رع نهذو بلقیتعم (هح رق)
 ۱ 2 یار a فلطل 4 ۶ داند

8 
 ۳ داشناردرایرع مارمو یصقاو یاسوج ره ۱
 ۱ 4 نت مديد هقح بود کش نارا.ره ۱

 زد : دعاوقف قبسامیبع ردرازه Ê 0 رزوا سايق یالخح (نار.ره أ ۱

 ما او رکش) یدک هدنمبار تبب كن هع ط یجلزوفط نواوید كم ( رازه)

 را شمس داد |

 یو و ی افا ۳
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